
عدد تموز/يوليو 2019

الدروس المهدورة

الواليات المتحدة وتركيا في الحرب السورية

في عيون مراكز الدراسات العالمية

سورية في عيون سورية
مراكز الدراسات العالمية

سورية في عيون 
مراكز الدراسات العالمية

سورية

إيران في الشرق األوسط: دبلوماسية التحدي

لم الحديث عن “اتحاد مشرقي” اآلن؟

سوريةفي عيون مراكز الدراسات العالميةبين الكرد واألتراك: الوساطة أمريكية
المراوغة التركية: نقاط القوة والضعففي عيون مراكز الدراسات العالمية

إعداد:في عيون مراكز الدراسات العالمية

عال منصور     نور الشربجي

http://www.dcrs.sy/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA




تقرير »سورية في عيون مراكز الدراسات العاملية« هو نشرة شهرية، تصدر عن مركز دمشق لألبحاث 

والدراسات )مداد(، تتناول بالعرض أهم ما ُينشر  في  مراكز الدراسات العاملية  حول  الشأن السوري، 

.
ً
 وعسكريا

ً
 واجتماعيا

ً
اقتصاديا  و

ً
سياسيا

تتألــف النشــرة مــن افتتاحيــة تعــّرف القــارئ بأهــم املحــاور التــي  يتطــرق إليهــا العــدد، وعــرض ي�ضــيء 

علــى تلــك املحــاور  مــن خــال تقديــم قــراءة  للعناويــن التــي  ُرصــدت  حــول مســتجدات األزمــة الســورية، 

كمــا يتضمــن اإلصــدار زوايــا )غيــر  ثابتــة( مثــل قضيــة العــدد، اســتطاعات رأي... تتضمــن تعليقــات أو 

افيــا مختــارة بأهــم عناويــن األبحــاث والدراســات والتقاريــر واملقــاالت الصــادرة  وجهــات نظــر، وبيبليوغر

واملرصــودة.

عن مداد..

حول اإلصدار..

عنــى بالسياســات العاّمــة 
ُ
ة تأّسســت عــام 2015،مقّرهــا مدينــة دمشــق، ت

ّ
 مســتقل

ٌ
 بحثيــة

ٌ
مؤسســة

والشــؤون اإلقليمية والدولية، وقضايا العلوم السياســية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية 

ــامل )نظــرّي، وتطبيقــّي(، باإلضافــة 
ّ

والقانونيــة والعســكرية واألمنيــة، وذلــك باملعنــى املعرفــّي الش

افية، وتركيزها على السياســات والقضايا الّراهنة،  إلى عنايتها بالدراســات املستقبلية/االستشــر

قد والتقييم، واستقصاء 
ّ
ومتابعة فاعلي السياسة املحلية واإلقليمية والدولية، على أساس الن

التداعيــات املحتملــة والبدائــل والخيــارات املمكنــة حيالهــا.
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االفتتاحية ..

تتجــاوز اآلمــال املعلقــة عــى البقــاء األمريــي يف ســورية إمكاناتــه الفعليــة، فــرى باحثــون أن هــذا الوجــود 

ســيمنع أيـّـة عــودة محتملــة لتنظيــم “داعــش”، وســيحّل الــراع القديــم بــن الكــرد واألتــراك، فيحصــل الكــرد 

عــى حكــم ذايت، وتُلجــم مطامــع أردوغــان ونزعتــه االســتعارية، كــا يــرون أن هــذا الوجــود سيشــكل ضغطــاً 

عــى دمشــق ويدفــع بالتــايل إىل تســوية سياســية يف البــاد، ويحــدُّ كذلــك مــن النفــوذ الــرويس، وتصــُل بهــم 

التطلعــات إىل إنهــاء الوجــود اإليــراين متامــاً يف ســورية.

مــا يطــرح ســؤاالً بديهيــاً، لـِـَم مل يتحقــق أّي مــن هــذه الطموحــات، مــع العلــم أن الواليــات املتحــدة موجــودة 

يف ســورية، رســمياً عــى األقــل، منــذ أيلول/ســبتمرب 2014، ومعهــا يف “التحالــف” مثانــون دولــة أخــرى؟

ــع  ــبيل األنج ــكات، والس ــكل املش ــايف ل ــدواء الش ــاره ال ــورية واعتب ــكري يف س ــي عس ــود أمري ــك بوج التمس

ــا مل يتعلمــوا شــيئاً مــن دروس  ــكا وباحثيه ــه أن أمري ــا يعني ــي يف م ــات املتحــدة، يعن ــح الوالي ــق مصال لتحقي

ــورية. ــرب يف س الح

تركيــا، عــى صعيــد مــواٍز، ال يبــدو أنهــا تســتفيد كذلــك مــن دروس األزمــة الســورية، أو أيــة رصاعــات خاضتهــا 

يف تاريخهــا الحديــث واملعــارص. فازالــت تختــرب بتريحاتهــا وتهديداتهــا ومطالباتهــا وحتــى صفقاتهــا صــرب 

ــات املتحــدة، صــرٌب قــد ال يطــول. وإذا ظــنَّ أردوغــان أن تدخــاً عســكرياً  ــن، روســيا والوالي ــن الُعظمي القوت

أبعــد يف ســورية هــو ورقــة يضغــط مــن خالهــا عــى الفواعــل اآلخريــن، فهــو أبعــد مــا يكــون عــن الصــواب. 

روســيا تحفــظ مــاء وجــه تركيــا عندمــا متنعهــا مــن مزيــد مــن التدخــل، واألكــراد مســتعدون اليــوم لتوجيــه 

كّل قوتهــم ومقّدراتهــم وكل مــا كســبوه مــن خــربة لقتــال تركيــا، ورمبــا تجــدر اإلشــارة هنــا أنــه عــى الكــرد 

أن يكســبوا قبــول جرانهــم العــرب، وقبلــه رضــا دمشــق والتصالــح معهــا، وإعــادة ســيطرة الدولــة عــى كامــل 

أراضيهــا، ومشــاركة بــل وحتــى نقــل مســؤولية الدفــاع عــن هــذه األرايض.

مل نتحدث بعد عن أمريكا التي ضاقت ذرعاً بالتعنت الرتيك، وال عن دمشق.

وميكــن هنــا التعريــج عــى موضــوع الاجئــن، املمكــن اعتبــاره ورقــة بيــد تركيــا، تتجــاوز بأهميتهــا موضــوع 

التهديــد بتدخــل عســكري، لكنهــا مضمــرة ال تلــّوح تركيــا بهــا رصاحــًة، لكــن األفرقــاء كلهــم يدركــون وجودهــا، 

ــك  ــا، ولذل ــر بخرقه ــن تغام ــا ل ــا، لكنه ــا تركي ــد ال تحرتمه ــة، ق ــراف دولي ــن وأع ــف لقوان ــا مخال ــح به فالتلوي

عال منصور
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تحافــظ عــى أحــوال الاجئــن ضمــن “الحــدِّ األدىن”: األجــور بالحــد األدىن ومثلهــا التعليــم والرعايــة الصحيــة 

واألمــان االجتاعــي وتريحــات العمــل، وكذلــك العمــل الرســمي... فإدمــاج الاجئــن هــؤالء يف املجتمــع الــرتيك، 

رغــم أهميتــه االقتصاديــة الكبــرة بالنســبة لرتكيــا، ســيفقدهم األهميــة كورقــة سياســية.

وعليــه يظــلُّ التدخــل، وإن لوحــت بــه تركيــا وتوقعــه باحثــون غربيــون، مســتبعداً، إذا افرتضنــا أن املنطــق هــو 

مــا يحكــم القــرارات املتخــذة. وأّي تعويــل تــريك عــى روســيا لــن يكــون مجديــاً عــى املــدى البعيــد، فرمبــا تعيــد 

روســيا اليــوم رســم معــامل العاقــات األمريكيــة الرتكيــة، ورمبــا تكــون صفقــة أنظمــة الدفــاع الجــوي S400 نقطــة 

فاصلــة يف هــذه العاقــات، لكــن التــايل مــن الخطــوات مــازال ضبابيــاً بالنســبة لرتكيــا ثانيــاً ولروســيا أوالً.

هــل التقــرب مــن روســيا هــو هــدف أنقــرة، أم أنهــا تعتمــده وســيلة الســتفزاز الواليــات املتحــدة، ولتحصيــل 

مزيــد مــن التنــازالت فيــا يتعلــق بســورية والكــرد عــى وجــه الخصــوص، أو غرهــا مــن القضايــا. خــروج تركيــا 

مــن الحظــرة الغربيــة األطلســية أمــٌر مســتبعد، باعــرتاف كثريــن، مــا يطــرح تســاؤالً مهــاً عــن أهــداف روســيا 

البعيــدة مــن هــذا التقــارب مــع تركيــا، وهــل لــه آفــاق يراهــا صانــع السياســة الــرويس، أم يتعامــل معــه عــى 

أنــه مرحــي وبالتــايل يحــاول يف “شــهر العســل” هــذا تحصيــل مــا ميكــن تحصيلــه، قبــل تغيــر آليــات التعاطــي.

وأخــراً، مــن مســافة غــر بعيــدة، تراقــب إيــران، وترصــد كّل التفاعــات األمريكيــة والرتكيــة وحتــى الروســية، 

وتقــارب دبلوماســياً يف حــن، وتحديــاً يف حــن آخــر، مدركــة مكامــن قوتهــا وواثقــة بأهميتهــا االســرتاتيجية يف 

منطقــة تتشــابك فيهــا الخطــوط االســرتاتيجية وتتعقــد التكتيكيــة، وتختلــف الديناميــات يف التعامــل مــع القضايــا 

املتشــابهة، والعكــس يصــحُّ كثــراً. فتتقــارب إيــران مــع تركيــا طــوراً، عدوتهــا يف ســورية، ومــع روســيا، صديقــة 

“إرسائيــل”، وتختلــف مــع االثنتــن يف حــاالت كثــرة مــع املحافظــة عــى قنــوات مفتوحــة، وال تــرتدد يف احتجــاز 

ناقلــة نفــط بريطانيــة رداً عــى احتجــاز ناقلتهــا يف جبــل طــارق، مــع املحافظــة دامئــاً عــى ثوابتهــا األساســية، 

عــداء “إرسائيــل”، تحــدي الواليــات املتحــدة وحتــى الغــرب بالعمــوم، وصداقــة دمشــق.

مرحلــة مــا بعــد الحــرب ســتكون الفيصــل يف مــا يرتبــط بنجــاح اســرتاتيجيات إيــران ومــداه، ويف معرفــة َمــْن ِمــَن 

الفواعــل اســتطاع يف الحقيقــة االســتفادة مــن دروس الحــرب يف ســورية.
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تقــرؤون يف هــذا العــدد مــن تقريــر »ســورية يف عيــون مراكــز الدراســات العامليــة« أهم منشــورات مؤسســات 

ــو 2019، مقســمة عــى املحــاور  التفكــر الكــرى املتعلقــة بالحــدث الســوري، والصــادرة يف شــهر متوز/يولي

اآلتيــة:

املحور األول– بني الكرد واألتراك: ال وساطة أمريكية

يغطــي هــذا املحــور موضــوع املعضلــة التــي تعيشــها الواليــات املتحــدة يف شــال رشق ســورية، نتيجــة عــدم 

قدرتهــا عــى اجــرتاح حلــول توافــق مــا بــن رشيكهــا الكــردي يف القتــال عــى األرض، وحليفهــا الــرتيك املتعنــت 

والراغــب بتحصيــل مكانــة أكــرب يف التوازنــات الدوليــة.

املحور الثاين– املراوغة الرتكية: نقاط القوة والضعف

يعــرض هــذا املحــور ملــا تــراه تركيــا أوراق قــوة يف يدهــا، تســتطيع مــن خالهــا الضغــط عــى فواعــل الحــدث 

ــيا، أو  ــع روس ــا م ــل تحســن عاقاته ــن قبي ــات املتحــدة عــى وجــه الخصــوص، م ــوم، والوالي الســوري بالعم

الاجئــن الســورين عــى أرضهــا، وبعــض الســيناريوهات املرتتبــة عــى املقاربــة الرتكيــة لألمــور.

املحور الثالث– إيران يف الرشق األوسط: دبلوماسية التحدي

يتحــدث هــذا املحــور عــن عاقــة إيــران مــع روســيا، وأطــوار تقاربهــا أو تباعدهــا، عــى اعتبــار أنهــا عامــل 

ــن  ــر ب ــاين للتوت ــط البي ــرق األوســط، خصوصــاً وأن الخ ــورية وال ــداث يف س ــن األح ــر م ــر كث ــر يف مس مؤث

إيــران وأمريــكا وحتــى الغــرب آخــذ يف التصاعــد، واحتجــاز ناقــات النفــط املتبــادل بــن إيــران وبريطانيــا أحــد 

تجلياتــه.

املحور الرابع– لَِم الحديث عن “اتحاد مرشقي” اآلن؟

يتنــاول املحــور األخــر يف مقالتــه الوحيــدة موضــوع “اتحــاد مرقــي” يجمــع دول بــاد الشــام كلهــا، يجعلهــا 

املركــز التجــاري الرئيــس ملــرور البضائــع بــن الصــن مــن جهــة وأوروبــا وشــال أفريقيــا مــن الجهــة األخــرى. 

موضــوع قــد يحمــل نوايــا مضمــرة تتجــاوز التجــارة واالقتصــاد.
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مل تغادر القوات األمريكية رغم تراجع دونالد ترامب عن قراره بسحبها 
نهاية العام املاضي، ويف الوقت نفس��ه مل تس��تطع أن حتقق أي تأثري إجيابي 
يف أح��د أكث��ر املواضي��ع إش��كالية بالنس��بة هل��ا، وه��و التصعي��د املس��تمر ب��ن 

تركيا والس��ورين الكرد.
أن تتعل��م الوالي��ات املتح��دة م��ن دروس احلرب الس��ورية يع��ي أن تدفع، 
ع��ر املتبق��ي هل��ا م��ن نف��وذ، حبلفائه��ا األك��راد حن��و دمش��ق، وت��رك ح��ل 
املش��اكل ألطرافه الفعلين، فيتش��ارك الكرد مع عاصمتهم محاية األرض، 
أو يركونها جتد احلل الذي حيميهم، ورمبا تكون الدبلوماس��ية الروس��ية 

هن��ا فاع��اًل مؤث��رًا لالتفاق م��ع تركيا.

 
بين الكرد واألتراك: ال وساطة أمريكية
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تربيع الدوائر في شمال شرق سورية
مجموعة األزمات الدولية، 31 تموز/يوليو 2019

نــرت مجموعــة األزمــات الدوليــة تقريــراً بعنــوان: 
»تربيــع الدوائــر يف شــال رشق ســورية«، بتاريــخ 31 
متوز/يوليــو 2019. يتحــدث عــن األكــراد واألمريكيــن 

وعــن أنقــرة ودمشــق وموســكو.

بعــد إعــان الرئيــس دونالــد ترامــب عــن انســحاب 
أمريــي كامــل مــن ســورية، قــررت إدارتــه اإلبقــاء عــى 
قــوة رمزيــة هنــاك. قامــت جميــع األطــراف املعنيــة 
ــورات.  ــك التط ــوء تل ــى ض ــا ع ــف مواقفه ــادة تكيي بإع

هــذه األطــراف تتمثــل يف الواليــات املتحــدة، وتركيــا، 
حايــة  “وحــدات  إىل  باإلضافــة  وروســيا،  وســورية، 
الشــعب” الكرديــة التــي تســيطر عــى الشــال الرقــي.

ــا  ــى م ــل، ع ــي الكام ــحاب األمري ــاف االنس ــر إيق يوف
جــاء يف التقريــر، فرصــة ملنــع نشــوب رصاع شــال رشق 
البــاد قــد تشــارك فيــه عــدة أطــراف. لــو كانــت الواليــات 
املتحــدة قــد انســحبت بشــكل متــرع، لحاولــت دمشــق 
رمبــا اســتعادة املنطقــة، والســتغلت أنقــرة الفــراغ لتدمــر 
“وحــدات حايــة الشــعب”. ولرمبــا عــاد تنظيــم “داعش” 

إىل الظهــور ملــلء الفــراغ.

وبالتــايل، يــرى معــدو التقريــر أن عى واشــنطن اســتخدام 
نفوذهــا املتبقــي ملعالجــة الهواجــس الرتكيــة بشــأن دور 
حــزب العــال الكردســتاين يف الشــال الرقــي وأن تقــوم 
ــة الشــعب”؛  ــة “وحــدات حاي ــت نفســه بحاي يف الوق

”Squaring the Circles in Syria’s North East“, The International Crisis Group, 31 July 2019. https://
www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/204-squaring-circles-
syrias-north-east
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ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد

ــق  ــدات ودمش ــاعد الوح ــكو أن تس ــى موس ــي ع وينبغ
التدريجــي  اإلدمــاج  اتفــاق حــول  إىل  التوصــل  عــى 
للشــال الرقــي يف الدولــة الســورية عــى أســاس حكــم 

المركــزي.

ميكن تلخيص أبرز ما جاء يف التقرير كاآليت:
ــع  ــورية وتراج ــال س ــي حي ــف األمري ــذب املوق إن تذب
ترامــب عــن قــرار االنســحاب الفــوري مــع موافقتــه عــى 
ــة يف الشــال الرقــي  وجــود محــدود للقــوات األمريكي
ــى  ــة ع ــع املنطق ــة لوض ــي فرص ــة، ه ــر واضح ــدة غ مل
مســار يفــي إىل درجــة أكــرب مــن االســتقرار. االنســحاب 

ــرة. ــع كان ســيحمل مخاطــرة كب ــي الري األمري

الرتاجــع عــن هــذا القــرار أبقــى للواليــات املتحــدة نفــوذاً 
ميّكنهــا مــن التوســط يف اتفــاق يف الشــال الرقــي ميكــن 
أن يســتمر بعــد رحيــل القــوات األمريكيــة. وينبغــي عــى 
الحكومــة األمريكيــة أن تســتعمل نفوذهــا بحكمــة؛ إذ ال 
بــد لهــا بشــكل خــاص أن تضغــط عــى “وحــدات حايــة 
الشــعب” لتقليــص احتكارهــا للحكــم وتفكيــك عاقاتهــا 
بحــزب العــال الكردســتاين مقابــل حايــة الواليــات 
املتحــدة مــن توغــل عســكري تــريك محتمــل. كــا ينبغــي 
ــن  ــة الشــعب” ع ــي “وحــدات حاي ــن ثن ــف ع أن تتوق

التفــاوض عــى اتفــاق تدعمــه روســيا مــع دمشــق مــن 
شــأنه أن يفــي إىل إعــادة اإلدمــاج التدريجــي للشــال 
الرقــي يف الدولــة الســورية عــى أســاس حكــم المركــزي.

إعــان ترامــب يف 19 كانــون األول/ديســمرب 2018 فاجــأ 
حلفــاءه وخصومــه عــى حــد ســواء. وجــدت “وحــدات 
ــال أن  ــة الشــعب” نفســها فجــأة يف مواجهــة احت حاي
تـُـرتك دون حاميها القــوي. ورأت تركيا –خصــم الوحدات– 
ــوري  ــال الس ــكرياً يف الش ــل عس ــة للتدخ ــك فرص يف ذل
وتوجيــه رضبــة لحليــف حــزب العــال الكردســتاين. كــا 
ــتعيد  ــا ستس ــق بأنه ــاد دمش ــب اعتق ــان ترام ــزز إع ع
قريبــاً املنطقــة التــي هــي حاليــاً خــارج ســيطرتها. ورمبــا 
شــعر تنظيــم “داعــش” والــذي كان عــى حافــة الهزميــة 
ــه مــن العــودة  ــأن مثــة فرصــة متاحــة متكن ــدان ب يف املي

ــور. إىل الظه

ــم صيغــة  ــون لتصمي ــع املســؤولون األمريكي ــا تداف وبين
مــن شــأنها إنقــاذ الشــال الرقــي مــن الفوىض، اســتطاع 
والجيــش  ترامــب  لــدى  الخارجيــة  السياســة  فريــق 

 ينبغي ىلع أمريكا التوقف عن 

ثني “وحدات حماية الشعب” عن 

التفاوض ىلع اتفاق تدعمه روسيا 

مع دمشق يفضي إلى إعادة اإلدماج 

التدريجي للشمال الشرقي يف 

الدولة السورية ىلع أساس حكم 

المركزي

يف غياب حل توافقي بين 

تركيا و“وحدات حماية الشعب”، 

سيستمر التناقض الذي كان محور 

السياسة األمريكية ىلع مدى 

السنوات الخمس املاضية؛ حيث 

يمكن لواشنطن حماية الوحدات أو 

تعزيز عالقاتها مع تركيا، لكنها ال 

تستطيع تحقيق األمرين معًا.
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األمريــي الحــد مــن خطــة االنســحاب الريــع ثــم متكنوا 
مــن إقنــاع الرئيــس بالرتاجــع الجــزيئ عنهــا.

ميكــن لهــذه املقاربــة أن توفــر وقتــاً مثينــاً، لكــن ال 
الرئيســة  واشــنطن  معضلــة  حــل  مبفردهــا،  ميكنهــا، 
املتمثلــة بتصميــم الرئيــس عــى االنســحاب مــن ســورية، 
مــع أنــه غــر قــادر حتــى اآلن عــى إيجــاد تســوية بــن 
ــه –“وحــدات  ــن حلفائ ــن م ــة الثن ــر متوافق ــب غ مطال
حايــة الشــعب” وتركيــا، ومــا يــزال يعــارض بقــوة عــودة 
الدولــة الســورية إىل املنطقــة طاملــا ظــل “النظــام” الحــايل 

ــلطة. يف الس

حتــى اآلن، ركــزت اإلدارة عــى محاولــة إيجــاد حل وســط 
وأرضيــة مشــرتكة بــن تركيــا و“وحــدات حاية الشــعب”، 
لكــن الفجــوة مــا تــزال واســعة. ففــي حــن تطالــب أنقــرة 
بالســيطرة الكاملــة عــى رشيــط حــدودي داخــل ســورية 
إلنهــاء هيمنــة الوحــدات عــى الشــال الرقــي وإبعادها 
ــا  ــم تأمينه ــة يت ــب الوحــدات مبنطق ــن الحــدود، تطال ع
ــاً مــع اســتبعاد فكــرة أي  ــاً يف نفــس الريــط تقريب دولي
ــى  ــدات ع ــق الوح ــد تواف ــة، وق ــوات الرتكي ــود للق وج

ســحب مقاتليهــا مــن بعــض املــدن والقــرى الحدوديــة.

ــة  ــدات حاي ــا و“وح ــن تركي ــي ب ــل توافق ــاب ح يف غي
الشــعب”، سيســتمر التناقــض الــذي كان محــور السياســة 
األمريكيــة عــى مــدى الســنوات الخمــس املاضيــة؛ حيــث 
ــا  ــز عاقاته ــدات أو تعزي ــة الوح ــنطن حاي ــن لواش ميك

ــا، لكنهــا ال تســتطيع تحقيــق األمريــن معــاً. مــع تركي

إذا أعطــت األولويــة لـــ “وحــدات حايــة الشــعب”، مــن 
ــة  ــتقرار املنطق ــة اس ــا إىل زعزع ــعى تركي ــح أن تس املرج
التــي تســيطر عليهــا الوحــدات أو شــن حــرب اســتنزاف 
عــى طــول حدودهــا مــع ســورية. وإذا أعطــت األولويــة 
ــِس يف الحــرب  ــك رئي ــا تخاطــر بخســارة رشي ــا فإنه لرتكي
ضــد تنظيــم “داعــش”. إذا شــعرت “وحــدات حايــة 
الشــعب” بالتهديــد، مــن املرجــح أن تعيــد نــر قواتها إىل 
خــارج وادي نهــر الفــرات يف محافظــة ديــر الــزور لحايــة 
البلــدات ذات األغلبيــة الكرديــة يف الشــال. وهذا ســيرتك 
املناطــق الجنوبيــة، التــي اســتعادتها “قــوات ســوريا 
ــع  ــن “داعــش” مطل ــاً م ــة أمريكي ــة” املدعوم الدميقراطي

ــور. ــم إىل الظه ــن عــودة التنظي ــة م 2019، دون حاي

ــة  ــات املتحــدة وحدهــا مــن تواجــه معضل ليســت الوالي
يف الســياق الســوري؛ فروســيا أيضــاً ترغــب يف أن تحقــق 
التــوازن بــن هدفــن غــر متوافقــن. فمــن جهــة ترغــب 
روســيا يف مســاعدة دمشــق عــى إعــادة فــرض ســيادتها 
ــة أخــرى ترغــب يف  ــاد، ومــن جه عــى ســائر أنحــاء الب
االحتفــاظ بعاقــات قويــة مــع أنقــرة. حتــى اآلن، مل 
تنجــح املحــاوالت الروســية يف التوســط لتحقيــق تفاهــم 
بــن تركيــا وســورية أو يف التوســط بــن “وحــدات حايــة 
الشــعب” ودمشــق؛ كــا أن بقــاء قــوة أمريكيــة رمزيــة يف 

الشــال الرقــي يقلــص مــن نفــوذ موســكو.
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ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية

يف هــذه األثنــاء، ووســط تخبــط املواقــف السياســية، 
بــدأت نزعــات مقلقــة بالظهــور عــى األرض. فبعــد 
أشــهر فقــط مــن خســارة آخــر جيوبــه عــى األرض، حــّول 
ــوي  ــلح ق ــرد مس ــام بتم ــرتاتيجيته إىل القي ــش” اس “داع
يهــدد بتقويــض الوضــع األمنــي يف جــزء كبــر مــن شــال 
رشق ســورية. وطاملــا ظلــت “وحــدات حايــة الشــعب” 
ــال  ــإن احت ــال مســتقبلها، ف ــدام اليقــن حي تشــعر بانع
ــل؛ ففــي كل مــرة  ــم ســتكون أق ــة التنظي ــا مبواجه قيامه
ــل  ــأي يشء يق ــرتيك أو ب ــط ال ــا بالضغ ــعر فيه ــت تش كان
عــن االلتــزام األمريــي الكامــل بحايتهــا، كانــت توقــف 
ــرب  ــة ق ــا القتالي ــزز قوته ــم وتع ــد التنظي ــا ض عملياته
الحــدود الرتكيــة. كــا تواجــه “وحــدات حايــة الشــعب” 
ــو آالف  ــاً وه ــه ممكن ــب علي ــون التغل ــد ال يك ــاً ق تحدي
املحتجزيــن لديهــا مــن مقاتــي “داعــش” الســورين 

ــم. ــب وعائاته واألجان

ــي  ــال الرق ــة يف الش ــوات األمريكي ــود الق ــد وج متدي
ليــس حــاً مســتداماً؛ فأساســه القانــوين ضعيــف، ويقــع 
ــينتهي  ــب وس ــف ترام ــر يف موق ــر آخ ــة تغ ــت رحم تح
عاجــاً أو آجــاً. املهــم هــو مــا ســيحدث يف هــذه األثنــاء؛ 
ــنطن  ــى واش ــي ع ــريك، ينبغ ــوم ت ــا لهج ــى يف ردعه فحت
ــى  ــط ع ــة للضغ ــحابها يف النهاي ــال انس ــتخدام احت اس

ــرة  ــس أنق ــة هواج ــعب” ملعالج ــة الش ــدات حاي “وح
فيــا يتعلــق بالنفــوذ املتنامــي للوحــدات يف شــال رشق 
ســورية. وينبغــي عــى الوحــدات أن تتخــذ خطــوات مبــا 
ــها  ــة وفصــل نفس ــا عــى املنطق ــص هيمنته فيهــا تقلي
ــل يف  ــل يتمث ــة بدي ــتاين. مث ــال الكردس ــزب الع ــن ح ع
ــدات  ــى “وح ــا ع ــدة لنفوذه ــات املتح ــتخدام الوالي اس
ــزب  ــا وح ــن تركي ــد ب ــض التصعي ــعب” لخف ــة الش حاي

ــتاين. ــال الكردس الع

كــا ينبغــي عــى الواليــات املتحــدة تجنــب الوقــوف يف 
طريــق تفاهــم محتمــل بــن ســورية و“وحــدات حايــة 
الشــعب”. اليــوم، يبــدو مثــل هــذا االتفــاق غــر مرجــح؛ 
ــن إذا  ــة. لك ــا لامركزي ــن رفضه ــق ع ــربت دمش ــد ع فق
ــي  ــاج التدريجــي للشــال الرق ــإن اإلدم ــك، ف ــر ذل تغ
يف الدولــة الســورية عــى أســاس الحكــم الامركــزي يبــدو 
ــذه  ــد. يف ه ــدى البعي ــى امل ــتمرار ع ــة لاس ــر قابلي األك
األثنــاء، ينبغــي عــى إدارة ترامــب أال تعيــق قيــام حــوار 
بــن الجانبــن وأال تســتخدم “وحــدات حايــة الشــعب” 
كأداة للضغــط عــى دمشــق، وهــو األمــر الــذي ســيؤدي 

ــا. ــال املواجهــة معه ــادة احت فقــط إىل زي

ووســط املعضلــة القامئــة بــن “وحــدات حايــة الشــعب” 
وتركيــا، يجــب أال يتــم تجاهــل تنظيــم “داعــش”؛ فرغــم 
ــر يف  ــد يظه ــراً ق ــى َخط ــه يبق ــى األرض، لكن ــه ع هزميت
ــة الواقعــة تحــت ســيطرة  ــة العربي املناطــق ذات األغلبي
ــم  ــة مــن الحــرب ضــد التنظي ــة التالي “قســد”. إن املرحل
ــض  ــعب” بتفوي ــة الش ــدات حاي ــام “وح ــتتطلب قي س
ــادي يف  ــدور قي ــون ب ــن يضطلع ــركاء محلي ــلطة ل الس
ــق  ــم تحقي ــد ت ــم. لق ــن يف مناطقه ــم واألم ــرض الحك ف
درجــة مــن االســتقرار يف شــال رشق ســورية، لكــن 
املحليــن،  الاعبــن  مــن  بجملــة  مزدحمــة  املنطقــة 
واإلقليميــن والدوليــن الذيــن ينبغــي إدارة التنافــس فيــا 
ــات  ــاً، ألن تبع ــتقرار طوي ــدوم االس ــية أال ي ــم، خش بينه

ــة. ــتكون كارثي ــوىض س الف
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 ينبغي ىلع الواليات املتحدة 

تجنب الوقوف يف طريق تفاهم 

محتمل بين سورية و“وحدات حماية 

الشعب”. وأال تستخدم “الوحدات” 

كأداة للضغط ىلع دمشق، وهو 

أمر سيؤدي فقط إلى زيادة احتمال 

املواجهة معها.
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إزجي يازيتشي وجون دانفورد

التهديد التركي بتدخل أبعد في سورية
معهد دراسة الحرب، 24 تموز/يوليو 2019

تركيــا  تصــدر  أخــرى،  مــرة  الرئيســة:  االســتنتاجات 
ــاً بالتدخــل العســكري يف شــال ســورية  ــداً حقيقي تهدي
الواليــات  مــن  تنــازالت  عــى  للحصــول  محاولــة  يف 
املتحــدة وحلــف الناتــو. بــدأت القــوات املســلحة الرتكيــة 
ــة  ــات املدرع ــوات واملركب ــن الق ــرة م ــداد كب ــر أع يف ن
ــو.  ــة يف 8 متوز/يولي ــى طــول الحــدود الســورية الرتكي ع

ــن  ــج، وبلدت ــة منب ــات االنتشــار هــذه مدين ــدد عملي ته
حدوديتــن أخريــن هــدد أردوغــان باالســتياء عليهــا يف 

14 متوز/يوليــو.

يف الغالــب، يعتــزم أردوغــان إجبــار الواليــات املتحدة عى 
ــة  ــة بشــأن “منطق ــازالت يف املفاوضــات الجاري منحــه تن

ــة،  ــى طــول الحــدود الســورية الرتكي ــة ع ــة” محتمل آمن
ــردع  ــد ل ــد يحــاول أيضــاً اســتخدام هــذا التهدي ــه ق لكن
ــا رداً عــى  ــات عــى تركي ــرض عقوب إدارة ترامــب عــن ف

ــا نظــام S-400 مــن روســيا. رشائه

ــي  ــؤرشات الت ــع امل ــرب بتجمي ــة الح ــد دراس ــام معه ق
ميكــن ماحظتهــا مــن اســتعداد تركيــا لشــن هجــوم 
شــال ســورية اعتبــاراً مــن 23 متوز/يوليــو 2019. مل تقــم 
ــد  ــدود، ومل تحش ــرب الح ــتمر ع ــف مس ــد بقص ــا بع تركي
عمائهــا الســورين عــى طــول الحــدود، مــؤرشان رئيســان 
ــة  ــا ملقاطع ــا واحتاله ــزو تركي ــل غ ــد قب ــا املعه الحظه

ــام 2018. ــع ع ــة مطل ــة الكردي ــن ذات األغلبي عفري

Ezgi Yazici, John Dunford, ”Turkey›s Threat to Push Further into Syria“, Institute for the Study of 
War, 24 July 2019. http://iswresearch.blogspot.com/201907//turkeys-threat-to-push-further-into.
html
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مؤرشات متَّت مالحظتها لعملية عسكرية تركية قادمة

عملية “غصن الزيتون” 2018 2019

تنترش القوات املسلحة الرتكية عى الحدود السورية الرتكية

انتشــارها مــن  الرتكيــة  املســلحة  القــوات   زادت 

ــن ــرب م ــة بالق  عــى طــول الحــدود الســورية الرتكي

 عفريــن يف الشــهر الــذي ســبق عمليــة “غصــن

الزيتــون”.

 بــدأت القــوات املســلحة الرتكية نــرش القــوات والدبابات

أكاكايل يف  الهندســة  ومركبــات  املدرعــة   والعربــات 

ــدود ــول الح ــى ط ــا ع ــوب تركي ــار يف جن ــيالن بين  وس

 الســورية الرتكيــة ابتــداًء مــن 8 متوز/يوليــو. هــذه املــدن

ــال ــني ش ــض ورأس الع ــل أبي ــي ت ــل مدينت ــع مقاب  تق

ــورية س

تركيا تهدد مبارشة بتصعيد عر الحدود

ــا “ستســحق” “وحــدات ــن أن تركي ــان م  حــذر أردوغ

ــد ــبوع واح ــل أس ــن قب ــعب” يف عفري ــة الش  حاي

ــون”. ــن الزيت ــة “غص ــدء عملي ــن ب م

ــو يف ــود جاويــش أوغل ــة الــرتيك مول ــر الخارجي  حــذر وزي

ــاً يف شــال ــا ستشــن هجوم ــن أن تركي ــو م  22 متوز/يولي

ــات ــاق مــع الوالي  ســورية إذا فشــلت يف التوصــل إىل اتف

ــة عــى طــول الحــدود. املتحــدة بشــأن منطقــة آمن

 رصح أردوغــان يف 14 متوز/يوليــو بــأن تركيــا تخطــط

للتدخــل يف تــل أبيــض وكذلــك تــل رفعــت شــال حلب.

تركيا تعقد اجتاعات عالية املستوى مع روسيا وإيران

آنــذاك إىل الرتكيــة  العامــة   ســافر رئيــس األركان 

 موســكو قبــل يومــني مــن بــدء عمليــة “غصــن

الزيتــون”

ــع ــة م ــة الرتكي ــم الرئاس ــمي باس ــق الرس ــى الناط  التق

ــو. ــرويس الخــاص إىل ســورية يف 10 متوز/يولي املبعــوث ال

  التقــى وزيــر الدفــاع الــرتيك بالســفر اإليــراين يف تركيــا يف

 17 متوز/يوليــو. مــن املحتمــل أن تتفــاوض تركيا وروســيا

ــران حــول العمليــات العســكرية يف إدلــب أو شــال  وإي

سورية.

ــأن ــتانا بش ــات أس ــن محادث ــة م ــة التالي ــتعقد الجول  س

ــطس. ــن آب/أغس ــورية يف األول م س

تركيا تشدد السيطرة عى فضاء املعلومات

إىل الوصــول  أنقــرة  جنايــات  محكمــة   حظــرت 

ــة ــدء عملي ــن ب ــام م ــة أي ــد خمس  LiveAUMap بع

“غصــن الزيتــون”.

إىل الوصــول  الجنائيــة  أنقــرة  محكمــة   حظــرت 

ــع ــو موق ــو. وه ــا يف 10 متوز/يولي  LiveAUMap يف تركي

يســتخدمه شــائع  املصــدر  مفتــوح  خرائــط 

مراقبو الرصاع يف سورية.



تركيا تزيد من استعداد وكالءها السوريني

ــا  اندمجــت جاعــات املســلحني املدعومــة مــن تركي

ــد ــهر واح ــل ش ــوري” قب ــي الس ــش الوطن  يف “الجي

ــون”. ــن الزيت ــة “غص ــدء عملي ــن ب م

 أحــد األســباب املعلنــة لتشــكيله هــو إنشــاء قيــادة

موحــدة للعمليــات ضــد “وحــدات حاية الشــعب”.

ــمى ــا يس ــب م ــا زادت تأه ــأن تركي ــر ب ــادت تقاري  أف

ــز يف ــا واملتمرك ــع له ــوري” التاب ــي الس ــش الوطن  “الجي

ــو. ــول 11 متوز/يولي ــس بحل ــاب وجرابل الب

ــادة ــع ق ــات م ــدت اجتاع ــا عق ــأن تركي ــادت ب ــا أف  ك

ــرة. ــة يف أنق ــدن حدودي ــن م ــن م ــلحني املنحدري  املس

 وبــدأت جاعــات املعارضــة بحشــد كبــر للقــوات

بالقــرب مــن منبــج يف 20 متوز/يوليــو.

تركيا تضع رشوطاً إلعادة الالجئني إىل سورية

ــني ــن تســجيل الجئ ــة ع ــات حدودي  توقفــت مقاطع

 جــدد من ســورية أواخــر ترشيــن األول/أكتوبر 2017.

 رصح املتحــدث الرســمي باســم الرئاســة الرتكيــة بــأن

 تركيــا ســتواصل عملياتهــا العســكرية حتــى تتمكن

ــة ــني إىل ســورية بعــد ثالث ــع الالجئ  مــن إعــادة جمي

أيــام مــن بــدء عمليــة “غصــن الزيتــون”.

ــني الســوريني ــن مكتــب حاكــم إســطنبول أن الالجئ  أعل

 يف إســطنبول يجــب أن يعــودوا إىل املقاطعات املســجلني

ــاول ــد تح ــطس. وق ــول 20 آب/أغس ــا بحل ــا يف تركي  فيه

ــم يف ــل ترحيله ــني إىل الحــدود قب ــب الالجئ ــا تقري  تركي

ــورية. ــال س ــة إىل ش النهاي

الواليات املتحدة تكثف جهود خفض التصعيد يف شال سورية

ــة بيانــني ــة األمريكي  أصــدر البنتاغــون ووزارة الخارجي

ــوريا ــوات س ــأن “ق ــا بش ــاوف تركي ــة مخ ــد تهدئ  بقص

 الدميقراطيــة” وحثهــا عــى عــدم التدخــل يف عفريــن يف

األيــام الثالثــة الســابقة لبــدء عمليــة “غصــن الزيتــون”

 رصح البنتاغــون يف 31 متوز/يوليــو بــأن “العمــل العســكري

 أحــادي الجانــب” مــن قبــل أي طــرف شــال ســورية “غــر

مقبول”.

 التقــى القائــد العــام للقيــادة املركزيــة األمريكيــة ونائــب

 املبعــوث الخــاص للواليــات املتحــدة إىل التحالــف املناهض

 لــــ “داعــش”  مــع قائــد “قــوات ســوريا الدميقراطيــة” يف

22 متوز/يوليــو.

“قوات سوريا الدميقراطية” تنترش عى الحدود السورية الرتكية

ــوايل ــل ح ــن قب ــزات يف عفري ــدات تعزي ــرشت الوح  ن

ــون”. ــن الزيت ــة “غص ــدء عملي ــن ب ــام م ــة أي ثالث

 عــززت “قســد” )مبــا فيهــا وحــدات حايــة الشــعب(

 مواقعهــا يف تــل أبيــض ورأس العــني عــى الحدود الســورية

ــو. ــول 20 متوز/يولي ــة بحل الرتكي

“قوات سوريا الدميقراطية” تحذر من التدخل الرتيك الوشيك

ــاذ ــى اتخ ــه ع ــث في ــاً ح ــاد بيان ــزب االتح ــدر ح  أص

ــل ــن قب ــكري م ــل العس ــع التوغ ــة ملن ــراءات دولي  إج

ــة ــدء عملي ــن ب ــام م ــة أي ــل ثالث ــن قب ــا يف عفري تركي

“غصن الزيتون”

 أصــدرت إدارة “قســد”، واملجلــس العســكري الرسيــاين

ــراءات ــاذ إج ــى اتخ ــا ع ــت فيه ــات حث ــا، بيان ــع له  التاب

 دوليــة رداً عــى تهديــدات تركيــا بالتدخل يف شــال ســورية

يف 17 متوز/يوليــو.



مؤرشات مل تتم مشاهدتها عام 2019

تركيا وروسيا تصالن إىل صفقة حول تدخل عسكري عر الحدود

الرتكيــة إىل العامــة  األركان  رئيــس   وقتهــا ســافر 

 موســكو ملناقشــة العمليــات يف عفريــن قبــل يومــني

الزيتــون”. انســحبت  مــن بــدء عمليــة “غصــن 

ــن ــايل م ــوم الت ــية يف الي ــكرية الروس ــة العس  الرشط

ــن. عفري

ــال ــول ش ــة ح ــد إىل صفق ــيا بع ــا وروس ــل تركي  مل تص

 ســورية. مــؤرشات صفقــة كهــذه ميكــن أن تتضمــن

الدفــاع حــول  املســتوى  عاليــة  ثنائيــة   اجتاعــات 

 واالســتخبارات أو حــول وقــف إطــالق النــار أو مــا مياثلها

ــب. ــة يف إدل ــات الجاري ــاء الصدام ــات إلنه ــن صفق م
تركيا تزيل الجدار عى الحدود السورية الرتكية

ــدار ــن الج ــزاء م ــة أج ــة بإزال ــوات الرتكي ــدأت الق  ب

 عــى طــول الحــدود قبالــة عفريــن قبــل ثالثــة أيــام

ــون”. ــن الزيت ــة “غص ــدء عملي ــن ب م

ــزل القــوات املســلحة الرتكيــة بعــد األجــزاء الرئيســة  مل تُ

مــن الجــدار عــى طــول الحــدود الســورية الرتكيــة.

القوات املسلحة الرتكية تشن غارات جوية عر الحدود

ــة عــر الحــدود ــرتيك غــارات جوي ــدأ ســالح الجــو ال  ب

 مســتهدفاً “وحــدات حايــة الشــعب” قــرب عفريــن

يف اليــوم األول مــن عمليــة “غصــن الزيتــون”.

ــة ــارات جوي ــن غ ــد بش ــرتيك بع ــو ال ــالح الج ــم س  مل يق

ــورية. ــال س ــدود يف ش ــر الح ع

القوات املسلحة الرتكية تقصف عر الحدود
ــف ــي عني ــف مدفع ــة بقص ــوات الرتكي ــدأت الق  ب

 عــر الحــدود يف مقاطعــة عفريــن قبــل أســبوع

ــون” ــن الزيت ــة “غص ــدء عملي ــن ب ــد م واح

ــر ــي ع ــف املدفع ــد بالقص ــة بع ــوات الرتكي ــدأ الق  مل تب

 الحــدود شــال ســورية، رغــم وجــود تقاريــر عــن قصف

بســيط بالقــرب مــن رأس العــني.
القوات املسلحة الرتكية تنرش أنظمة متقدمة عى الحدود السورية الرتكية

ــة ــرب اإللكرتوني ــة الح ــة أنظم ــوات الرتكي ــرشت الق  ن

ــوم ــل ي ــة قب ــورية الرتكي ــدود الس ــى الح ــة ع  املتقدم

ــون”. ــن الزيت ــة “غص ــدء عملي ــن ب ــد م واح

 مل تنــرش القــوات الرتكيــة بعــد أي أنظمــة حربيــة إلكرتونيــة

ــى الحــدود الســورية ــة ع ــاع جــوي متقدم ــة دف  أو أنظم

الرتكيــة.

قيادة القوات املسلحة الرتكية تجري مناوبات ميدانية

 وقتهــا قــاد رئيــس األركان الرتكيــة وفــداً عســكرياً رفيــع

ــاي ــة هات ــادة يف مقاطع ــع القي ــارة مواق  املســتوى لزي

)لــواء إســكندرون(  يف بدايــة عمليــة “غصــن الزيتون”.

ــكرية ــادة العس ــع القي ــرتيك مواق ــاع ال ــر الدف ــزر وزي  مل ي

 قبالــة تــل أبيــض ورأس العــني. زار عــكار مواقــع القيــادة يف

ــواء إســكندرون( قــرب عفريــن يف 18 ــاي )ل  مقاطعــة هات

ــو. متوز/يولي
تركيا تنرش وكالءها السوريني عى الحدود السورية الرتكية

ــرب ــدود ق ــول الح ــى ط ــلحني ع ــا املس ــدت تركي  حش

ــون”. ــن “غصــن الزيت ــوم م ــل ي ــن قب ــن عفري م

 مل تنــرش تركيــا بعــد عمالءهــا مــن املســلحني يف مواقــع يف

تركيــا عــى طــول الحــدود الســورية الرتكيــة
“قوات سوريا الدميقراطية” تغلق خطوط االتصال الرئيسة

 أغلقــت “وحــدات حايــة الشــعب” حركــة املــرور

 املدنيــة عــى طريــق حلــب - عفريــن الرسيــع يف اليــوم

ــون” ــة “غصــن الزيت األول مــن عملي

املدنيــة االتصــال األرضيــة  تغلــق “قســد” خطــوط   مل 

الرئيســة يف شــال ســورية.



16 ــن  ــام الحس ــوركوف وعص ــث تس ــن إليزابي ــب كلٌّ م كت

مقــاالً عنوانــه: »الــراع الكردي-العــريب عــى النفــوذ يف 

شــال رشق ســورية«، نرتــه مؤسســة كارنيغــي للســام 

الــدويل يف 24 متوز/يوليــو 2019، يتحدثــان فيــه عــن 

محــاوالت القيــادة الكرديــة التمســك مبعقلهــا يف شــال 

رشق ســورية، وعــن التــوازن بــن املصالــح الكرديــة 

ــة. ــة رئيس ــات عقب ــذي ب ــة ال ــب العربي واملطال

يســتند هــذا املقــال بحســب الكاتبــن إىل مقابــات 

ونشــطاء  وعســكرين  مدنيــن  قــادة  مــع  أجرياهــا 

الــزور  الرقــة وديــر  قبليــة ومدنيــن يف  وشــخصيات 

وعامــودا وقزالجــق ومنبــج يف نيســان/أبريل، ومتــوز/

يوليو 2019. 

“داعــش”  عــى  القضــاء  أتــاح  بــاآليت:  املقــال  يبــدأ 

ككيــاٍن جغــرايف يف آذار/مــارس 2019، لـــ “قــوات ســوريا 

ــرب،  ــراد وع ــن أك ــة مقاتل ــد(”، مظل ــة )قس الدميقراطي

الســيطرة عــى نحــو ثلــث األرايض الســورية حيــث يُقيــم 

مايــن الســورين ومعظمهــم مــن غــر األكــراد. ويُشــّكل 

إنشــاء “اإلدارة الذاتيــة” لشــال ورشق ســورية، التطــوُّر 

ــاد  ــزب االتح ــيايس لح ــروع الس ــداً يف امل ــدث عه األح

الدميقراطــي الكــردي. وقــد تبّنــت “اإلدارة” خطــاب 

إليزابيث تسوركوف وعصام الحسن

الصراع الكردي-العربي على النفوذ في شمال شرق سورية
مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي، 24 تموز/يوليو 2019
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ــعوب”. ــوة الش ــى “أخ ــم ع ــذايت القائ ــم ال الحك

أي  عــن  التخــّي  رفضهــا  أبــدت  نفســه،  الوقــت  ويف 

ســلطة يف مجــال صناعــة القــرار وتســليمها إىل الجاعــات 

ــادة السياســية والعســكرية االســمية  ــة أو إىل القي الكردي

للمشــاركن العــرب يف “اإلدارة الذاتيــة” و”قســد”.

العربيــة  األكريــة  ذات  املــدن  يف  املحليــون  يقــول 

الخاضعــة لســيطرة “قســد”: إن تهميــش العــرب مــن 

مناطقهــم  يف  الحكــم 

ــتياء  ــاعر اس ــد مش يولّ

ــن  ــم واملتمرّس مثّقفيه

يعتــربون  الذيــن 

معنيــن  أنفســهم 

مناطقهــم.  بــإدارة 

الكاتبــان  ويتابــع 

بالقــول:  كامهــا 

ــاد  أُنشــئ حــزب االتح

الكــردي  الدميقراطــي 

عــى   2003 عــام 

يــد عنــارص ســورين 

العــال  حــزب  يف 

تســتند  الكردســتاين. 

أيديولوجيــا الحزبــن إىل كتابــات عبــد اللــه أوجــان، 

التــي شــهدت تحــّوالً عــى مــر الســنن. فكتاباتــه األخــرة 

ترفــض املركزيــة ومفهــوم الدولة-األمــة، يف حــن أنــه كان 

قــد أبــدى ســابقاً دعمــه إلقامــة دولــة مركزيــة مســتقلة 

يف كردســتان، ودعــا إىل تفويــض الســلطة إىل املجالــس 

تُعتــرَب ركائــز  والتــي  بالكومونــات  املعروفــة  املحليــة 

الذاتيــة”. “اإلدارة  منظومــة 

ســورية  رشق  شــال  يف  األرض  عــى  الواقــع  ولكــن 

يكشــف أن الكومونــات وغرهــا مــن وحــدات الحكومــة 

املنتخبــة هــي بصــورة أساســية عبــارة عــن وســيلة 

ــى  ــيطرة ع ــات والس ــع املعلوم ــات وجم ــع الخدم لتوزي

الســكان واإليحــاء ظاهريــاً باملشــاركة الشــعبية. فصناعــة 

ــزة يف أيــدي كبــار العنــارص يف حــزب  القــرار ال تــزال مركَّ

العــال الكردســتاين، مــن رجــال ونســاء. هــؤالء ســوريون 

مبعظمهــم، لكنهــم غــادروا قبــل عقود لانضــام إىل حزب 

العــال الكردســتاين. ويف أعقــاب إنشــاء “الحكــم الــذايت” 
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ــورية. ــادوا إىل س ــام 2012، ع ــورية ع ــال رشق س ش

عــى الرغــم مــن التــزام حــزب العــال الكردســتاين 

ــق  ــارية، مل يطبّ ــوية اليس ــان النس ــرة أوج ــق بنظ العمي

ــة  ــق ذات األكري ــرة يف املناط ــذه النظ ــزب ه ــادة الح ق

ــاج  ــق املنه ــر تطبي ــال، يقت ــبيل املث ــى س ــة. فع العربي

ــق  ــى املناط ــة” ع ــه “اإلدارة الذاتي ــذي أعّدت ــدرايس ال ال

ذات األكريــة الكرديــة، يف حــن ال يــزال الطــاب يف الرقــة 

ــورية.  ــة الس ــاج الدول ــون منه ــج يتبع ــزور ومنب ــر ال ودي

هــذا فضــاً عــن أن القوانــن األرسيــة التــي أقرّتهــا 

“اإلدارة الذاتيــة”، عــى غــرار القانــون الــذي يحظــر 

د الزوجــات، غــر مطبَّقــة يف املناطــق ذات األكريــة  تعــدُّ

ــات  ــراد أن الجاع ــؤولون األك ــد رشح املس ــة. وق العربي

ــرتة  ــاج إىل ف ــة تحت ــة الكردي خــارج املناطــق ذات األكري

ــف قبــل أن يكــون باإلمــكان تطبيــق هــذه القوانــن  تكيُّ

ــوي. ــام الرتب ــة إىل النظ ــرات جذري ــال تغي أو إدخ

لتغيــر  واســتعدادهم  “الكــوادر”  براغاتيــة  ورغــم 

سياســاتهم ومقارباتهــم وتكييفهــم بحســب االحتياجــات، 

ــن  ــلطة. ويف ح ــن الس ــي ع ــم التخ ــؤالء رفضه ــدي ه يُب

ُعــنِّ عــرٌب يف مناصــب يف املناطــق ذات األكريــة العربية، 

ــم “مستشــارو”  ــون بأنه ــن يوَصف ــوادر” الذي ــذ “الك يتخ

القــادة العــرب املحليــن، معظــم القــرارات، ويتجــاوزون 

ــام. ــؤوليات وامله ــمياً باملس ــن رس ــرب املكلَّف ــاً الع أحيان

يف أحــد املجالــس العســكرية الكــربى يف مدينــة ذات 

أكريــة عربيــة، َســِخَر املقاتلــون األكــراد األدىن رتبــة مــن 

رئيــس املجلــس املشــرتك، وهــو رجــل عــريب، واصفــن إياه 

ــي هــذه  بـــ “البــدوي”، وفوجئــوا عندمــا قــال أحــد كاتبَ

الســطور إن الرجــل واســع االطــاع وإنــه أدىل مبعلومــات 

مفيــدة عــن املنطقــة حيــث أبــر النــور وترعــرع.

وقــد تحّدثــت الرئيســة املشــرتكة ألحــد املجالــس املدنيــة 

يف منطقــة ذات أكريــة عربيــة، عــن نظــرة شــائعة لــدى 

زمائهــا يف املجلــس: “نحــن نثــق بريكنــا الكــردي، لكنــه 

ــد  ــت يف هــذا الصــدد إىل أن “كل قائ ــا”. ولفت ــق بن ال يث

عــريب يتبــع لقائــد كــردي أعــى منــه”. تكشــف املحادثات 

مــع قياديــن أكــراد يف “قــوات ســوريا الدميقراطيــة” أنهــم 

ينظــرون إىل العــرب املقيمــن يف رشق ســورية بأنهــم 

شــديدو التمســك بانتاءاتهــم القبلية، وينقادون بســهولة 

إىل النــزاع الداخــي، وبأنهــم بعيــدون عــن املبــادئ، وغــر 

جديريــن بالثقــة. بيــد أن غيــاب الثقــة بالســكان يتجــى 

ــال عضــو ســابق يف حــزب  ــة. ق أيضــاً يف املناطــق الكردي

W W W . D C R S . S Y

يف بعض املناطق ذات األكثرية 

العربية، اختارت “اإلدارة الذاتية” 

العمل عن طريق شيوخ القبائل، 

بداًل من املهنيين املثّقفين. وقد 

رفض النشطاء واملهنيون العرب، 

ىلع نطاق واسع، تسلُّم مناصب 

يف مؤسسات “اإلدارة الذاتية” 

التي يرون فيها أوراق تين لتغطية 

األجهزة املركزية الحقيقية.

٢٠١٩ عــدد تمــوز / يوليو 
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االتحــاد الدميقراطــي يف معــرض حديثــه عــن الخلــل 

الوظيفــي يف منظومــة الكومونــات يف القامشــي، مســقط 

ــي[  ــاد الدميقراط ــزب االتح ــزب ]ح ــق الح ــه: “ال يث رأس

ــة وغــر ضالعــن  ــرب أن الســكان جهل ــه يعت باملجتمــع ألن

ــا”. يف األيديولوجي

يف بعــض املناطــق ذات األكريــة العربية، اختــارت “اإلدارة 

الذاتيــة” العمــل عــن طريــق شــيوخ القبائــل، بــدالً 

ــون  ــد رفــض النشــطاء واملهني ــن املثّقفــن. وق مــن املهني

العــرب، عــى نطــاق واســع، تســلُّم مناصــب يف مؤسســات 

ــة  ــن لتغطي ــا أوراق ت ــرون فيه ــي ي ــة” الت “اإلدارة الذاتي

األجهــزة املركزيــة الحقيقيــة. ويعتــرب هــؤالء أن قــرار 

العمــل مــع الشــيوخ هــو سياســة متعّمــدة الهــدف منهــا 

متكــن الشــيوخ األكــر انقيــاداً وغــر العقائديــن عمومــاً، 

عــى حســاب الشــباب املتعلّمــن األكــر “ثوريــة” الذيــن 

ــاً لسياســات الصفقــات. هــم أقــل تقب

ــخصيات  ــطاء وش ــين ونش ــاً لسياس ــك، وفق ــد أّدى ذل وق

قبليــة يف ديــر الــزور، إىل تجريــد العــرب يف املحافظــة مــن 

إمكاناتهــم، مــا يُســهم يف تجــدد الهجــات التــي تشــّنها 

خايــا نامئــة تابعــة لـــ “داعــش” يف املنطقــة. غالــب الظــن 

أن الســكان املحليــن الذيــن ينظــرون إىل وجــود “قســد” 

يف املنطقــة بأنــه احتــال أجنبــي، لــن يجازفــوا بالتعــرض 

ــأر عــى أيــدي “داعــش” لتزويــد “قســد” مبعلومــات  للث

ــم يف  ــا التنظي اســتخبارية تســاعدها عــى التصــّدي لخاي

الصحــراء الرقيــة الشاســعة.

فيــا يســعى التحالــف الــدويل ضــّد “داعــش” إىل حايــة 

ــة  ــا فرص ــة. إنه ــات الرتكي ــن الهج ــي م ــال الرق الش

االتحــاد  نفــوذه وتشــجيع حــزب  ســانحة الســتخدام 

الســواء  عــى  واألكــراد  العــرب  لتمكــن  الدميقراطــي 

والســاح لهــم بتطبيــق “اإلدارة الذاتيــة” الفعليــة.

ــاً  ــعة دوراً أساس ــربات الواس ــوادر ذوو الخ ــد أّدى الك لق

ــات  ــل ودرء الهج ــى عج ــم ع ــة الحك ــاء منظوم يف إرس

مــن “الثــوار” الســورين والحقــاً مــن “داعــش”، غــر أن 

ســيطرتهم املســتمرة عــى عمليــة صناعــة القــرار متــارس 

ــاً عــى االســتقرار يف املنطقــة. ويتيــح انتهــاء  تأثــراً مناوئ

العمليــات القتاليــة األساســية ضــد “داعــش” فرصــة للحــد 

مــن املركزيــة مــن دون تكبُّــد مخاطــر أمنيــة كــربى. مــن 

ــّزز الــرىض لــدى  ــة أن يُع شــأن متكــن املجتمعــات املحلي

ــاء  ــادة بن ــا، ويشــّجع العــرب عــى املشــاركة يف إع أبنائه

مجتمعاتهــم، وقــد يُســهم يف الحــد مــن عــودة “داعــش” 

يف ســورية.

ولكــن يبــدو أن القيــادة الكرديــة تشــّكك يف قــدرة العــرب 

ــم  ــة الحك ــى مارس ــورية ع ــال رشق س ــراد يف ش واألك

الــذايت.  بيــد أن املناطــق الخاضعــة لـــ “اإلدارة الذاتيــة” 

تضــم أشــخاصاً ذوي قــدرات ومؤهــات، وعــدد كبر منهم 

ــم  ــادة مجتمعاته ــم قي ــياً ميكنه ــون سياس ــباب ومطّلع ش

ــع  ــذي يتمت ــوذ ال ــح النف ــة. يُتي ــة فعلي ــو إدارة ذاتي نح

بــه التحالــف باعتبــاره ضامنــاً للحكــم الــذايت يف املنطقــة 

وانحســار التهديــدات األمنيــة يف الشــال الرقــي، فرصــًة 

للدفــع نحــو المركزيــة حقيقيــة.



تش��عر تركي��ا أنه��ا حتم��ل بيده��ا أوراق��ًا راحبة كث��رية يف لعب��ة التوازنات 
اإلقليمية وحتى الدولية، وتبالغ يف تقدير قوتها، وتدخل يف حتدٍّ مع 

القوت��ن الكري��ن يف الع��امل قد ال تس��تطيع اخلروج منه.
م��ن املف��رض أن الوالي��ات املتح��دة ت��درك أن تركي��ا دائم��ًا أطلس��ية 
اهلوى، وتقاربها احلالي مع روس��يا قد ال يعدو كونه وس��يلة النتزاع 
تن��ازالت أمريكي��ة، وم��ن املف��رض كذل��ك أن روس��يا مدرك��ة ل��كل م��ا 
س��بق. تركيا ليس��ت إيران، وال تس��تطيع احتمال تكاليف حتدي أمريكا، 
وإذا ظن��ت أن الوالي��ات املتح��دة س��رضخ يف النهاي��ة س��تكون خمطئ��ة، 
وإذا ختيل��ت أن روس��يا وس��ورية وحت��ى األك��راد س��ريضخون، فه��ي 

بالفع��ل مل تتعل��م ش��يئًا م��ن دروس احل��رب يف س��ورية.

المراوغة التركية: نقاط القوة والضعف
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غالب دالي

ِلَم تراهن تركيا على روسيا؟

معهد بروكنغز، 15 تموز/يوليو 2019

Galip Dalay, ”Why is Turkey betting on Russia?“, The Brookings Institution, 15 July 2019. https://
www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/201915/07//why-is-turkey-betting-on-russia/ 

كتــب غالــب دايل مقــاالً بعنــوان: »لـِـَم تراهــن تركيــا عــى 

روســيا؟«، نــره معهــد بروكنغــز يف 15 متوز/يوليــو 2019، 

يتحــدث فيــه عــن املثلــث الــرتيك الــرويس األمريــي وعــن 

صفقــات املقاتــات وأنظمــة الدفــاع الجويــة. فيقــول 

بدايــة: يف 6 حزيران/يونيــو، أرســل وزيــر الدفــاع األمريــي 

بالوكالــة آنــذاك باتريــك شــاناهان رســالة شــديدة اللهجــة 

ــاع  ــام الدف ــا رشاء نظ ــة تركي ــرتيك بخصــوص نيّ لنظــره ال

ــدوالً  ــالة ج ــت الرس ــيا. وطرح ــن روس ــوي S-400 م الج

زمنيــاً إلخــراج تركيــا مــن برنامــج املقاتــات F-15، يف 

حــال أقدمــت عــى عمليــة الــراء، وحّجــة واشــنطن يف 

ذلــك أنـّـه يف حــال تــّم تركيــب نظــام الصواريــخ يف تركيــا، 

ــا F-15 للخطــر. ــك تكنولوجي فســيعرّض ذل

وعــرّب الرئيــس الــرتيك رجــب طيــب أردوغــان عــن انزعاجه 

ــام  ــة رشاء نظ ــال إّن عملي ــات، وق ــل بالعقوب ــن التهوي م

S-400 اتفاقيــة مربمــة. وبالفعــل، بــدأت روســيا بتســليم 

تركيــا هــذا النظــام.

ومــع تدهــور العاقــات األمريكيــة الرتكيــة، يبــدو أّن 

أردوغــان علّــق أملــه عــى الرئيــس ترامــب بغيــة تفــادي 

ــاً  العقوبــات األمريكيــة. يف الواقــع، خــرج أردوغــان راضي

مــن اجتاعــه مــع ترامــب عــى هامــش قمــة دول 

4
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ــو،  ــة حزيران/يوني ــان يف نهاي ــن يف الياب مجموعــة العري

ــى إدارة  ــة نظــام S-400 ع ــوم ألزم ــب الل إذ وضــع ترام

ــذ وضــع عقوبــات  أوبامــا، وأعطــى االنطبــاع بأنّــه ال يحبّ

ــا بســبب هــذه املســألة، عــى عكــس  قاســية عــى تركي

الرســائل الصــادرة مــن مواقــع أخــرى مــن الحكومــة 

ــة. األمريكي

مــع ذلــك، مــن املربــك مشــاهدة الطريقــة التــي تُعيــد 

فيهــا روســيا رســم معــامل العالقــات األمريكيــة الرتكيــة.

فصل جديد
أّدى التهديــد الســوفييتي إىل نشــوء التحالــف الــرتيك 

االقتصاديــة  املســاعدات  خــال  فمــن  األمريــي. 

ــان  ــاري تروم ــي ه ــس األمري ــاول الرئي ــكرية، ح والعس

الحــؤول دون وقــوع تركيــا واليونــان يف فلــك النفــوذ 

الســوفييتي يف العــام 1947. ويف لعبــة قــدر ســاخرة، رمّبــا 

تفــّض روســيا هــذا التحالــف.

يــربز رشاء نظــام S-400 الصاروخــي تحــّوالً مهــّاً يف 

العاقــات األمريكيــة الرتكيــة والعاقــات الرتكيــة الروســية 

عــى حــّد ســواء.

فعــى عكــس التوقّعــات، عّمقــت روســيا وتركيــا عاقاتها 

برعــة عــى عــّدة جبهــات يف الســنوات األخــرة. وكانــت 

ســورية عامــَل جــذب اســتعملته روســيا الســتالة تركيــا. 

ومــا بــدأ كانخــراط براغــايت بــن الجهتَــن ضمــن ســياق 

األزمــة الســورية بــات يتخطّاهــا. ومل يتوقّــع الكثــرون أّن 

الغــزل الــرتيك الــرويس سيســتمّر، لكــن حتــى اآلن صمــدت 

العاقــة، ال بــل تحّســنت.

ومل تكــن التوقّعــات الســلبية التــي أطلِقت حيال مســتقبل 

العاقــات الروســية الرتكيــة بــا أســاس. فجيوسياســياً، 

تقــع الدولتــان عــى طرفـَـن متناقضــن حيــال كل املســائل 

تقريبــاً يف جوارهــا املُتشــاطَر. كذلــك، مازالــت بنيــة 

التحالفــات املحلّيــة واإلقليميــة التــي تعتمدهــا الدولتــان 

ــات  ــرار بطموح ــات، إذ كان اإلق ــة الغاي ــا متناقض كلتاه

روســيا الجيوسياســية، وال ســيا حيــال رشقــي املتوســط، 

ــا إىل  ــت تركي ــي دفع ــية الت ــل األساس ــن العوام ــداً م واح

ــواٍد غربيــة مختلفــة. العمــل عــى االنخــراط يف ن

عالقات أكرث ودية بني موسكو وأنقرة
إذاً ملاذا تنشد تركيا اآلن تأسيس رشاكة مع روسيا؟

كان االنخــراط العســكري الــرويس يف األزمــة الســورية 

ــف  ــك يف خري ــد ذل ــية بع ــة روس ــا ملقاتل ــقاط تركي وإس

العــام 2015 نقطتَــي التحــّول الحاســمتَن. فمــع التدّخــل 

ــام” يف  ــر “النظ ــرة تغي ــت فك ــرويس، تاش ــكري ال العس

ــية،  ــة الروس ــقاط املقاتل ــع إس ــر، وم ــر فأك ــق أك دمش

ــوري. ــهد الس ــن املش ــا م ــت تركي أُخرِج

وبحلــول ذلــك الوقــت، كان الغــرب قــد تخــّى عــن فكــرة 
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يبرز شراء نظام S-400 الصاروخي 

تحّوال مهّمًا يف العالقات األمريكية 

التركية والعالقات التركية الروسية 

ىلع حّد سواء.



ــة  ــدات حاي ــت “وح ــورية، وكان ــام” يف س ــر النظ “تغي

الشــعب” الكرديــة تســيطر برعــة عى األرايض وتكســب 

النفــوذ الســيايس يف ســورية. رّداً عــى ذلــك، طرحــت تركيا 

ــا  ــّوت عاقاته ــر النظــام” أيضــاً وَس ــا “بتغي ــاً هدفه جانب

مــع روســيا وركّــزت عوضــاً عــن ذلــك عــى لجم املكاســب 

الكرديــة يف ســورية. وقــد أىت هــذا الرهــان مثــاره. حيــث 

أجــرت تركيــا عمليــات عســكرية يف شــال غــرب ســورية 

نهــر  إىل رشق  الشــعب”  “وحــدات حايــة  ودفعــت 

الفــرات.

ــد  ــل الوحي ــة العام ــن الراغاتي ــوع م ــذا الن ــن ه مل يك

الــذي رســم معــامل االرتبــاط الــرويس الــرتيك منــذ تلــك 

الفــرتة، بــل شــكّلت الواليــات املتحــدة الفريــق الثالــث 

ــاط. ــه مســار االرتب ــذي وّج الخفــي ال

ــن يف  ــن الطاغيت ــرتاق القّوتَ ــال واالف ــّكل االنفص ــد ش فق

العاقــات األمريكيــة الرتكيــة يف الســنوات األخــرة، إذ 

طــرح املســؤولون مــن كلتــا الجهتــن اللياقــة الدبلوماســية 

ــخ  ــا توبّ ــدات. فرتكي ــات والتهدي ــقوا االتهام ــاً وتراش جانب

الواليــات املتحــدة لدعمهــا “قــوات ســوريا الدميقراطيــة”، 

ويعلــو صــوت الواليــات املتحــدة أكــر فأكــر يف انتقادهــا 

ــن سياســة  ــران، فضــاً ع ــيا وإي ــع روس ــا م ــات تركي عاق

أنقــرة تجــاه ســورية. وبــات مســتوى الثقــة بــن البلَديــن 

العاقــات  اإلطــاق. وتشــهد  عــى  أدىن مســتوياته  يف 

ويــرى  الجيشــن.  بــن  ســيا  وال  َوْهنــاً،  املؤسســاتية 

ــراك  الشــعب والُنخــب السياســية وصانعــو السياســة األت

ــا  ــى أنه ــة ع ــة األمريكي ــادَة املركزي ــد القي ــكل متزاي بش

ــة. ــّوة تهديدي ق

ويف نيســان/أبريل، طلــب نائــب الرئيــس األمريــي مايــك 

ــار بــن حلــف شــال األطلــي  ــا أن تخت بنــس مــن تركي

وروســيا. ومل ترغــب تركيــا يف اتّخــاذ خيــار كهــذا، مفّضلــة 

الخارجيــة  السياســتَن  يف  االســرتاتيجية  االســتقالية 

ــْت البحــث عــن ســبل  ــة عــى حــّد ســواء. فحاولَ واألمني

للجمــع بــن عضويّتهــا يف الناتــو وعاقاتهــا التاريخيــة مــع 

ــل  ــع دول مث ــنة م ــا املُتحّس ــة، وعاقاته ــن جه ــرب م الغ

ــران مــن جهــة أخــرى. روســيا والصــن وإي

وال يقتــر األمــر عــى أّن تركيــا تعتقــد أّن الواليــات 

ــاً أّن  ــا أيض ــن تركي ــل تظ ــا، ب ــدر مصالحه ــدة ال تق املتح

سياســة أمريــكا حيــال رشقــي املتوســط تقــّوض دوَر أنقــرة 

ــي  ــيوخ األمري ــس الش ــاد مجل ــم اعت ــي. ويفاق اإلقليم

“قانــون األمــن والراكــة يف رشق املتوســط” املخــاوف 

ــتنتهي  ــة س ــة يف املنطق ــة األمريكي ــأّن السياس ــة ب الرتكي
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لم يكن هذا النوع من البراغماتية 

العامل الوحيد الذي رسم معالم 

االرتباط الروسي التركي منذ تلك 

الفترة، بل شّكلت الواليات املتحدة 

الفريق الثالث الخفي الذي وّجه مسار 

االرتباط.
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ــا. ــم لرتكي ــواء ناع ــران واحت ــاٍس إلي ــواء ق باحت

وكانــت تركيــاً تقليديــاً أحــد أبــرز محــاور السياســة 

ــون  ــّن هــذا القان ــي املتوســط. لك ــال رشق ــة حي األمريكي

يدعــو إىل رفــع الحظــر عــى بيــع الســاح إىل قــربص 

)فُــرض الحظــر للمــرة األوىل يف العــام 1987( ويعتــرب 

يف  الجديــدة  املحــاور  و”إرسائيــل”  وقــربص  اليونــان 

السياســة األمريكيــة حيــال املنطقــة. ويف هــذا الخصــوص، 

يُســهم حضــور وزيــر الخارجيــة األمريــي مايــك بومبيــو 

اللقــاَء الثــايث اإلرسائيــي القــربيص اليونــاين حــول الطاقــة 

واألمــن يف رشقــي املتوســط الــذي أقيــم يف آذار/مــارس، يف 

زيــادة املخــاوف الرتكيــة. وســتقنع هــذه املبــادرة وغرهــا 

مــن املبــادرات صانعــي القــرارات األتــراك أكــر فأكــر أّن 

ــة  ــواء مزدوج ــرتاتيجية احت ــج اس ــدة تنته ــات املتح الوالي

إليــران وتركيــا. ولــن يجعــل هــذا األمــر تركيــا أقــّل تعاونــاً 

إزاء أي سياســة أمريكيــة حــول إيــران فحســب، بــل أيضــاً 

ســيحّث تركيــا أكــر عــى العمــل عــن كثــب مــع روســيا 

ــران. وإي

هل ميكن إعادة إحياء الصداقة األمريكية الرتكية؟

يــرى الكاتــب أن هــذه الراكــة املُنشــأة حديثاً مع روســيا 

مازالــت هّشــة ويف طــور التغــّر، وال ترقــى عاقتهــا 

ــع  ــاتية م ــة واملؤسس ــا التاريخي ــط تركي ــتوى رواب إىل مس

الغــرب. بيــد أّن هــذه الروابــط تــذوي، وقــد يــؤّدي 

ــا  ــل تركي ــا إىل جع ــى تركي ــة ع ــات أمريكي ــرض عقوب ف

تعتمــد أكــر عــى روســيا. يف هــذا الســيناريو، ســتتحّول 

ــاف  ــادة اصطف ــار إع ــر إىل خي ــر فأك ــة أك ــذه الصفق ه

ــد عــن الغــرب  ــا، وهــو اصطفــاف بعي جيوسياســية لرتكي

وأقــرب إىل روســيا. وإبعــاد تركيــا أكــر عــن الغــرب 

وتقويــض حلــف الناتــو هــا بالضبــط مــا تبتغيــه روســيا. 

ــة  ــا أكــر انطوائي إعــادة االصطفــاف هــذه ســتجعل تركي

ومرتّديــة أكــر مــن ناحيــة الدميقراطيــة، ولــن تخــدم 

ــة  ــي االحتالي ــذه ه ــة. وه ــة وال الغربي ــح الرتكي املصال

التــي عــى املســؤولن األتــراك واألمريكيــن الحــؤول دون 

ــن. ــا كان الثم ــا مه حصوله
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سونر جاغابتاي

لماذا ستزداد التوترات بين الواليات المتحدة وتركيا؟

معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، 22 تموز/يوليو 2019

ــتزداد  ــاذا س ــوان: »مل ــاالً بعن ــاي مق ــونر چاغاپت ــب س كت
التوتــرات بــن الواليــات املتحــدة وتركيــا؟« نــره معهــد 
متوز/يوليــو   22 يف  األدىن  الــرق  لسياســة  واشــنطن 
ــوة  ــون خط ــاذ البنتاغ ــن أن اتخ ــه ع ــدث في 2019 يتح
غــر مســبوقة بوقــف مشــاركة تركيــا يف مــروع تطويــر 
مقاتــات “F-35” األمريــي الريــادي، رداً عــى قــرار أنقرة 
ــر  ــية “S-400”، خ ــوي الروس ــاع الج ــة الدف رشاء منظوم
ــة.  ــة األمريكية-الرتكي ــة للعاق ــاق القامت ــى اآلف ــل ع دلي
ــات  ــن الوالي ــاون ب ــزة لتع ــيكون ركي ــروع F-35 س فم
ــن  ــة. وهــو مســتقبل م ــود مقبل ــا لعق املتحــدة وحلفائه

ــرتيك. ــش ال ــه الجي ــارك في ــتبعد أن يش املس

ــت  ــام 1952، كان ــو” ع ــف “النات ــا حل ــول تركي ــذ دخ من
العاقــات العســكرية مبثابــة داعــم للروابــط الثنائيــة بــن 
أنقــرة وواشــنطن. ويف عــام 2002، كان الجيــش األمريــي 
مــن أشــّد املعجبــن برتكيــا يف العاصمــة األمريكيــة. وكان 
البنتاغــون يعتربهــا، وهــي التــي متلــك ثــاين أكــرب جيــش 
يف “الناتــو” وتتميــز باقتصــاد كبــر يتوســط بالرتتيــب 
أملانيــا والهنــد، حليفــاً موثوقــاً بــه وقاعــدة صلبــة لهيــكل 
أمنــي إقليمــي يخــدم مصالــح الواليــات املتحــدة يف 
أوروبــا ومنطقــة البحــر املتوســط والــرق األوســط. 
ــرة  ــرب ألنق ــدو األك ــي الع ــش األمري ــح الجي ــوم، أصب والي

ــنطن.  يف واش

5
Soner Cagaptay, ”Why the U.S. Ejected Turkey from F-35 Fighter Jet Program, and Why the 
Turbulence Will Only Grow“, The Washington Institute for Near East Policy, 22 July 2019. https://
www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/why-the-u.s.-ejected-turkey-from-f-35-fighter-
jet-program-and-why-the-turbu 
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 ”F-35“ ــر ــروع تطوي ــا يف م ــاركة تركي ــاء مش ــل إنه ميثّ
مــؤرشاً عــى مشــاكل وليــس مشــكلة بــن الواليــات 
ــن  ــن مجاورت ــت الحــروب يف دولت ــا. وكان املتحــدة وتركي
لرتكيــا، العــراق وســورية، هــي التــي ســاعدت عــى 
ــة. وبشــكل خــاص،  ــر العاق ــر وتدم ــذا التغي ــز ه تحفي
أرادت الواليــات املتحــدة أن تقــوم بالكثــر يف العــراق، يف 
ــورية كان  ــل، ويف س ــام بالقلي ــا يف القي ــت تركي ــن رغب ح

ــاً. ــس صحيح العك

مثّلــت حــرب العــراق املــرة األوىل التــي توقــف فيهــا تركيا 
دعمهــا غــر املــروط للحــروب األمريكيــة. وأىت هــذا يف 
عهــد رئيــس الــوزراء الجديــد رجــب طيــب أردوغــان ويف 
ــه  ــذي اعتمدهــا وحزب إطــار نســخة اإلســام الســيايس ال
حــن تــوىل الســلطة يف عــام 2003. وأصبــح رئيــس تركيــا 
يف عــام 2015، ليكــون باإلجــال قــد أحكــم قبضتــه عــى 
سياســة تركيــا الخارجيــة للســنوات الســت عــرة املاضية.

يف ســورية، كانــت أنقــرة األكــر اســتعداداً الســتخدام 
الســاح، متطلعــًة إىل اإلطاحــة بالرئيــس بشــار األســد مــن 
ــة  ــات إقليمي ــاع دويل أو تحالف ــى إج ــول ع دون الحص
اعتــرب أردوغــان  الغــرض. وبتغطــرس،  لتحقيــق هــذا 
“الثــورة الســورية” فرصــًة الســتبدال “دكتاتوريــة األســد” 
–العلــاين والقومــي العــريب بطبيعتــه– بقيــادة أقــرب إىل 

ــن اإلســام الســيايس. منوذجــه الخــاص م

لكــن نجحــت روســيا وإيــران يف التصــدي لرؤيــة أردوغــان 
ووكاء أنقــرة يف ســورية، الذيــن أثبتــوا ضعفهــم. وبغيــة 
ــت  ــراين، غّض ــرويس واإلي ــة االنتشــار العســكري ال مواجه
أنقــرة الطــرف عــن جهاديــن ومتطرفــن عــربوا مــن 
تركيــا إىل ســورية، أصبحــوا مقاتلــن يف تنظيــم “داعــش” 

اإلرهــايب أمــام أنظــار أنقــرة.

ــروز  ــا وب ــة القصــرة النظــر هــذه ومعه ومل تســهم الرؤي
تنظيــم “داعــش” ســوى يف تعزيــز الشــعور الســلبي 
ــاء، اســتاء  ــرة. يف هــذه األثن ــال أنق داخــل البنتاغــون حي
أردوغــان مــن عــدم تقديــم أمريــكا دعــاً كافيــاً لــه 

لإلطاحــة بعــدّوه يف دمشــق.  

ــي  ــش األمري ــر إزاء الجي ــان أك ــرة أردوغ ــورت نظ تده
ــع “وحــدات  ــاون م ــون يتع ــدأ البنتاغ ــا ب يف 2014 بعدم

ــورية. ــش” يف س ــة “داع ــعب” ملحارب ــة الش حاي

ــن أن  ــدة م ــت نفســه، أســهمت املخــاوف املتزاي يف الوق
ــى األرض، يف  ــات املتحــدة ع ــاء الوالي ــا حلف تهاجــم تركي
حــن لــدى البنتاغــون عنــارص عســكرية تقاتــل إىل جانــب 
هــذه القــوات، يف امتعــاض الجيــش األمريــي أكــر مــن 

أردوغــان.

مــن املرّجــح أن تــزداد وجهــات النظــر هــذه ترســخاً 
ــن  ــاط م ــض الضب ــر بع ــاً، ينظ ــن. فمث ــت الراه يف الوق
“القيــادة املركزيــة”، الجنــاح املســؤول يف الجيــش األمريي 
عــن املشــاركة يف النزاعــات يف الــرق األوســط، إىل تركيــا 
عــى أنهــا عــدو يف هــذه املرحلــة. ضبــاٌط ســتعلو رتبهــم 
ــة  ــي وجه ــهم يف تنام ــا يُس ــة، م ــنوات القادم ــال الس خ

ــا يف واشــنطن. النظــر الســلبية هــذه إزاء تركي

مــن جهتــه، ال يــزال أردوغــان يحكــم قبضته عى الســلطة. 
كــا أن الئحتــه للتجــاوزات األمريكيــة ال تنفــك تكــرب، وال 
ــات املتحــدة باالضطــاع  ــذي اتهــم الوالي ــدور ال ســيا ال
ــال  ــام 2016. فخ ــده يف ع ــل ض ــاب الفاش ــه يف االنق ب
هــذه املحاولــة الفاشــلة، بــدا أن الضبــاط املتحالفــن مــع 
رجــل الديــن فتــح اللــه غولــن –الــذي يعيــش يف الواليــات 
املتحــدة ومل يتــّم ترحيلــه رغــم طلبــات تركيــا– قــد لعبــوا 

دوراً رئيســاً.

ــة- ــات األمريكي ــتقبل العاق ــب مس ــرى الكات ــراً، ي وأخ
الرتكيــة قامتــاً. فقــد ســاهمت التطــورات خــال العقديــن 
االســرتاتيجية  النظــر  وجهــات  انقســام  يف  املاضيــن 
األمريكيــة والرتكيــة، ومــن املســتبعد أن تلتقــي هــذه 
الوجهــات ومــن يطبقهــا يف أي وقــت قريــب –مــا مل تكــرر 
ــة  ــه يف بداي ــذي ارتكبت ــه ال ــأ نفس ــع الخط ــيا بالطب روس
الحــرب البــاردة، مهــددًة أنقــرة ودافعــًة برتكيــا إىل أحضان 

ــدداً. ــنطن مج واش

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية
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ــي وجــوك يوســال كوالســن  ــال كري ــن ك ــب كّل م كت
ــرص  ــا، وف ــوريون يف تركي ــون الس ــوان »الاجئ ــاالً بعن مق
الوصــول إىل الوظائــف الرســمية« نــره معهــد بروكنغــز 
ــن رضورة  ــه ع ــا في ــو 2019، تحدث ــخ 18 متوز/يولي بتاري
خلــق فــرض جديــة للعمــل مــن أجــل توظيــف الاجئــن 
الســورين، فــا العــودة وال إعــادة التوطــن هــي خيــارات 
ــك ســهاً، وســيعتمد عــى  ــن يكــون ذل ــم. ل ــة له حقيقي
تعميــق التعــاون بــن تركيــا واملجتمــع الــدويل، وبخاصــة 
االتحــاد األورويب. يوفــر االتفــاق العاملــي بشــأن الاجئــن 

ــارات سياســية ملموســة. ــداً لخي ــاً مفي لعــام 2018 دلي

الوضع الحايل
ــو 3.6  ــا –نح ــن يف تركي ــورين املقيم ــم الس ــع معظ يتمت
مليــون الجــئ– بالحايــة مــن العــودة القريــة، باإلضافة 
ــا  ــية، مب ــة األساس ــات العام ــول إىل الخدم ــة الوص إلمكاني
يف ذلــك الرعايــة الصحيــة، واملــدارس الحكوميــة مؤخــراً. 
بعــد بيــان االتحــاد األورويب وتركيــا الصــادر يف آذار/مــارس 
ــال  ــن خ ــاً م ــاً متواضع ــاً نقدي ــاً دع ــوا أيض 2016، تلق

6

الالجئون السوريون في تركيا، وفرص الوصول إلى الوظائف الرسمية

معهد بروكنغز، 18 تموز/يوليو 2019

Kemal Kirişci, Gokce Uysal Kolasin, ”Syrian refugees in Turkey need better access to formal 
jobs“, The Brookings Institution, 18 July 2019. https://www.brookings.edu/blog/order-from-
chaos/201918/07//syrian-refugees-in-turkey-need-better-access-to-formal-jobs/

كمال كيريسي، جوك يوسال كوالسين
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برنامــج شــبكة األمــان االجتاعــي لحــاالت الطــوارئ 
ــة املروطــة للتعليــم  ESSN وبرامــج التحويــات النقدي

.)CCTE(

يلبّــي  ال  تركيــا  مــن  يتلقونــه  الــذي  الدعــم  وألن 
احتياجاتهــم، شــارك الســوريون بشــكل غــر رســمي 
ــد  ــان، إذ إّن العدي ــض األحي ــرتيك بع ــل ال ــوق العم يف س
ــم  ــس لديه ــا لي ــون يف تركي ــن يعيش ــورين الذي ــن الس م
ــة  ــت مشــاركتهم محفوف ــا كان ــح عمــل. ومــن هن تصاري

والتحديــات. باملشــاكل 

السوريون يف تركيا، باألرقام
يوجــد 2.1 مليــون ســوري مســجل يف تركيــا ممــن هــم يف 
ســن العمــل )15-65(، لكــن عــدد الســورين املشــاركن 
بنشــاط يف ســوق العمــل غــر معــروف، ألن الطبيعــة غــر 
الرســمية لعملهــم تجعــل مــن الصعــب معرفــة عددهــم 
بالضبــط. ويف ظــل عــدم وجــود بيانــات شــاملة عــن 
ــا  ــدر أن م ــا، يق ــورين يف تركي ــل للس ــوق العم ــة س حال
ــل. تشــر  ــون بالفع ــون ســوري يعمل ــن 500.000 وملي ب
معظــم املصــادر إىل أن الســورين يعملــون يف الغالــب يف 
ــاء  ــم والبن ــك يف التعلي ــس، وكذل ــيج واملاب ــي النس قطاع

مســح  أظهــر  وقــد  الزراعــة.  وبخاصــة  والخدمــات، 
ــام 2018 أن 20.7%  ــرتيك يف ع ــر ال ــال األحم ــراه اله أج
ــون يف  ــم يعمل ــال التعلي ــن يف مج ــورين العامل ــن الس م
وظائــف غــر نظاميــة، بينــا ارتفعــت هــذه النســبة إىل 
%92 للعاملــن يف القطــاع الزراعــي. العالــة غر الرســمية 
ــل  ــة –أق ــور منخفض ــاً بأج ــون حت ــة تك ــر النظامي وغ
بكثــر مــن الحــد األدىن لألجــور املنصــوص عليهــا قانونــاً– 
ــتغال  ــم اس ــيئة، ويت ــل س ــروف العم ــون ظ ــك تك وكذل

ــال والنســاء. األطف

يف كانــون الثاين/ينايــر 2016، بــدأت الحكومــة الرتكيــة 
بالســاح لاجئــن الســورين املســجلن بالوصــول إىل 
فــرص العمــل الرســمية مــن خــال تســهيل الحصــول عــى 
تصاريــح عمــل. ومــع ذلــك، فــإن هــذا مل يحســن الصــورة 
بشــكل كبــر، إذ تــم إصــدار حــوايل 65.000 تريــح عمــل 
فقــط بحلــول نهايــة عــام 2018، بحســب وزيــر الداخليــة 

الــرتيك.

العقبات
ــي تحــول دون العمــل  ــات الت ــد مــن العقب ــاك العدي هن
الرســمي، بعضهــا خــاص بالســورين، وبعضهــا اآلخــر 

ــة. ــن بعام لاجئ

ــاج  ــح العمــل تحت ــإن تصاري ــة، ف ــح الرتكي بحســب اللوائ
إىل الوقــت واملــال، باإلضافــة إىل تجديدهــا ســنوياً. عــاوة 
ــة ملــدة ســتة أشــهر مــن  ــاك رشط اإلقام ــك، هن عــى ذل
ــتبعاد  ــم اس ــل. ويت ــح العم ــى تري ــول ع ــل الحص أج
ــا  ــدي عندم ــم النق ــج الدع ــن برنام ــور م ــى الف األرس ع

ــا بشــكل رســمي. ــف عضــو واحــد منه ــم توظي يت

ــا  ــل يف تركي ــوق العم ــة لس ــكالت الهيكلي ــل املش متث
تحديــات إضافيــة. وفقــاً لـــ TurkStat، فــإن واحــداً مــن 
بــن ثاثــة عــال أتــراك يعمل بشــكل غــر رســمي. مبعنى 
ــة، وارتفــاع الحــد األدىن  آخــر، إن ارتفــاع تكاليــف العال
لألجــور نســبياً، وانخفــاض مســتوى املهــارات –إىل جانــب 
الركــود– كل ذلــك يخلــق ســوق عمــل مــزدوج يف تركيــا، 
حيــث يعمــل العــال غــر الرســمين يف ظــروف محفوفــة 

باملخاطــر، بغــض النظــر عــن جنســيتهم.
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ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية

وألن الدعم الذي يتلقونه من 

تركيا ال يلّبي احتياجاتهم، شارك 

السوريون بشكل غير رسمي يف 

سوق العمل التركي، إذ إّن العديد 

من السوريين الذين يعيشون يف 

تركيا ليس لديهم تصاريح عمل. 

ومن هنا كانت مشاركتهم محفوفة 

باملشاكل والتحديات.



ــة  ــارات اللغوي ــار إىل امله ــإن االفتق ــك، ف ــى ذل ــاوة ع ع
وعــدم إمكانيــة نقــل بعــض مهــارات ســوق العمــل 
يُفاقــم املشــكلة بالنســبة ملعظــم الســورين. وملســتويات 
ــذي  ــح ال ــاً للمس ــك. وفق ــة دور يف ذل ــم املنخفض التعلي
أجــراه الهــال األحمــر، فــإن أكــر مــن %50 من الســورين 
الذيــن شــملهم االســتطاع مل يحصلــوا عــى أي تعليــم، أو 
حصلــوا عــى التعليــم االبتــدايئ فقــط، مــا يحــّد مــن فرص 
ــهادة  ــى ش ــن ع ــك الحاصل ــبة ألولئ ــا بالنس ــل. أم العم
جامعيــة، فغالبــاً مــا تقــف درجــة التكافــؤ )معادلــة 
ــا  ــذا م ــمي. ه ــل الرس ــق العم ــاً يف طري ــات( عائق الدرج
ــل. ــون عــروض العمــل بأجــور أق يجعــل الســورين يقبل

ــن  ــرتيك: %20 م ــة لاقتصــاد ال ــك فرصــاً ضائع ــق ذل يخل
ــون  ــاً( حاصل ــن 18 و29 عام ــطنبول )ب ــورين يف إس الس
عــى درجــة جامعيــة، ومــع ذلــك ال تحصــل هــذه 

ــة. ــور مرتفع ــى أج ــهادات ع الش

ــت  ــل، قام ــوق العم ــول إىل س ــز الوص ــة لتعزي يف محاول
الحكومــة الرتكيــة بإعفــاء الســورين الذيــن يعملــون 
كعــال موســمين يف الزراعــة مــن تصاريــح العمــل. ومــع 
ــة.  ــه الخاص ــه تحديات ــي لدي ــاع الزراع ــإن القط ــك، ف ذل

معظــم الوظائــف الحاليــة غــر رســمية. ظــروف العمــل 
صعبــة للغايــة حتــى بالنســبة للعــال املحليــن، وبخاصــة 
للنســاء واألطفــال، ناهيــك عــن املهاجريــن بشــكل عــام. 

وفقــاً إلحصائيــات القــوى العاملــة األرسيــة التــي أجرتهــا 
TurkStat، فــإن أكــر مــن %70 يتقاضــون أجورهــم مــن 
العمــل الزراعــي بشــكل موســمي، و%21 فقــط يعملــون 
ــون  ــاين العامل ــار، يع ــة. باختص ــمي يف الزراع ــكل رس بش
ــاعات  ــل لس ــة، والعم ــور املنخفض ــن األج ــة م يف الزراع
طويلــة وبشــكل غــر رســمي، بغــض النظــر عــن وضعهــم 
إىل  االنتقــال  الكثــرون  يحــاول  وهكــذا،  كمهاجريــن. 

ــات أخــرى. ــة ويف قطاع ــف يف املناطــق الحرضي وظائ

هنــاك تحــدٍّ ناتــج عــن تدهــور حالــة االقتصــاد الــرتيك. 
ففــي عــام 2018، منــا االقتصــاد بنســبة %2.6 فقــط. ومــع 
دخــول أكــر مــن 700.000 شــخص إىل ســوق العمــل 
ســنوياً، ارتفــع معــدل البطالــة إىل %13.7 يف آذار/مــارس 

2019، وفقــاً للبيانــات املعدلــة موســمياً، بعــد زيــادة 
بلغــت نحــو %4 يف ســنة واحــدة. ومــن غــر املتوقــع أن 
يتعــاىف االقتصــاد الــرتيك قريبــاً. إن تقديــرات النمــو الحالية 
لرتكيــا يف عــام 2019، بحســب منظمــة التعــاون االقتصادي 
ــذه  ــلبية. ه ــي س ــدويل، ه ــد ال ــدوق النق ــة وصن والتنمي
النظــرة القامتــة ال بــد أن تــؤدي إىل تفاقــم االســتياء العــام 
تجــاه الســورين يف تركيــا، وتقويــض الســام االجتاعــي. 

يف القطــاع غــر الرســمي، تشــر التقديــرات إىل أن توظيف 
10 رجــال ســورين يلغــي وظائــف أربعــة رجــال محليــن 
)عندمــا يشــمل ذلــك العمــل بــدوام جــزيئ( مــا يــؤدي إىل 

انخفــاض األجــور.

آفاق للحصول عى مسار أفضل
متشــياً مــع خطــة األمــم املتحــدة يف االســتجابة اإلقليميــة 
لدعــم الاجئــن RP Turkey( 3(، يتــم اســتثار الــوكاالت 
الاجئــن  الســامية لشــؤون  الدوليــة مثــل املفوضيــة 
 ،UNDPوبرنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ ،UNHCR
األغذيــة  ومنظمــة   ،ILO الدوليــة  العمــل  ومنظمــة 
ــرةIOM يف  ــة للهج ــة الدولي ــاو(، واملنظم ــة )الف والزراع
ــة  ــز إمكاني ــن وتعزي ــارات الاجئ ــن مه ــاريع لتحس مش
توظيفهــم، تحديــداً يف القطــاع الخــاص. هنــاك أيضــاً 
ــل  ــة للعم ــة العام ــا املديري ــارك فيه ــة تش ــود وطني جه
 ISKURــة ــف الرتكي ــة التوظي ــة إىل وكال ــدويل، باإلضاف ال
لتســهيل الوصــول إىل ســبل العيــش، مــع الرتكيــز املتزايــد 
ــادرة،  ــز روح املب ــج تعزي ــي، وبرام ــب املهن ــى التدري ع
واإلعانــات الرضيبيــة لخلــق فــرص عمــل مســتدامة. 

SGDD- تعمــل املنظــات غــر الحكوميــة الرتكيــة مثــل
 United ــل ــة مث ــات الدولي ــن املنظ ــاً ع ASAM، فض
Works وSpark، عــى توظيــف الاجئــن يف وظائــف 

ــمية. رس

مــع انتقــال املزارعــن األتــراك إىل وظائــف غــر زراعيــة، 
نقــص عالــة  الزراعــة  العاملــة يف  الــركات  تواجــه 
الوصــول إىل ســبل  لصعوبــة  بشــكل متزايــد. ونظــراً 
العيــش والحاجــة إىل العثــور عــى عــال، يجــد العديــد 
ــة.  ــمياً يف الزراع ــون موس ــهم يعمل ــورين أنفس ــن الس م
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ــرة  ــة الكب ــركات الرتكي ــرّب ال ــع، تع ــذا الوض ــل ه يف مث
املوجهــة نحــو التصديــر والتــي لديهــا شــعور باملســؤولية 
ــورين  ــن الس ــب الاجئ ــا بتدري ــن اهتامه ــية ع املؤسس
وتوظيفهــم، مــا يوفــر لهــم طريقــاً للتوظيــف املســتدام.

ما ميكن لاتحاد األورويب القيام به

يتــم متويــل جــزء مــن املشــاريع التــي تركــز عــى ســبل 
كســب العيــش لتعزيــز اعتــاد الاجئــن عــى أنفســهم، 
وال ســيا مــن قبــل “مرفــق االتحــاد األورويب لاجئــن يف 
تركيــا” FRIT. ومــع ذلــك، مــن املقــرر أن ينتهــي متويــل 
ــى  ــؤرشات ع ــاك م ــس هن ــن، ولي ــون عام FRIT يف غض
تجديــده. وبالتــايل، ســيكون مــن املهــم لرتكيــا وأصحــاب 
املصلحــة الدوليــن وضــع اســرتاتيجية طويلــة األجــل 
لتعزيــز فــرص دمــج الاجئــن الســورين يف اقتصــاد تركيــا 

الرســمي.

ــاءة،  ــكاراً بّن ــن أف ــأن الاجئ ــي بش ــاق العامل ــدم امليث يق
االقتصاديــة،  الفــرص  “تعزيــز  إىل  املوقعــن  ويدعــو 
ــم  ــق فــرص العمــل، وبرامــج تنظي ــق، وخل والعمــل الائ
ــم  ــن” لدع ــف والاجئ ــع املضي ــراد املجتم ــاريع ألف املش
فــرص املعيشــة املســتدامة وقــدرة املجتمعــات املضيفــة 
عــى التكيــف مــن خــال ضــان “النمــو االقتصــادي 
ــع  ــع وض ــن”. م ــة والاجئ ــات املضيف ــامل للمجتمع الش
ــا  ــاد األورويب وتركي ــى االتح ــب ع ــه يج ــبان أن يف الحس
البــدء يف صياغــة اســرتاتيجية. ميكــن أن تبــدأ بإنشــاء 
منطقــة صناعيــة مؤهلــة بالقــرب مــن الحــدود الســورية، 
ــة  ــئ. املنطق ــون الج ــن ملي ــرب م ــا يق ــش م ــث يعي حي

)غــازي عنتــاب، كيليــس، وســانليورفا( معروفــة بإنتاجهــا 
ــاد  ــن أن يســمح االتح ــوع. ميك ــي املتن ــي والزراع الصناع
ــح  ــة، ملن ــذه املنطق ــات ه ــى منتج ــاد ع األورويب باالعت
ــاً إىل  ــوالً تفضيلي ــورين وص ــف الس ــي توظ ــركات الت ال

ــواقها. أس
ولتحفيــز الــركات الرتكيــة عــى توظيــف الســورين 
بشــكل رســمي، ميكــن لاتحــاد األورويب زيــادة الحصــص 
ــوم  ــن رس ــاة م ــة املعف ــة الطازج ــات الزراعي ــى املنتج ع
االســتراد، وكذلــك النظــر يف تخفيــض هــذه الرســوم عــى 
املنتجــات التــي تتجــاوز هــذه الحصــص. ميكــن لاتحــاد 
ــي  ــون الزراع ــى املك ــة ع ــوم الجمركي ــع الرس األورويب رف
للســلع الزراعيــة املصنعــة التــي يغطيهــا االتحــاد الجمريك 

ــا. ــن االتحــاد األورويب وتركي ب

الــركات  األورويب  االتحــاد  يشــجع  أن  ميكــن  أخــراً، 
األوروبيــة الكــربى عــى التفكــر يف إرشاك تعاونيــات 
اجتاعيــة ناشــئة أسســها الســوريون والســكان املحليــون 
يف مثياتهــا األوروبيــة املهمــة. تكمــن فائــدة هــذه األفكار 
السياســية يف أنهــا لــن تحتــاج إىل متويــل مبــارش مــن 
االتحــاد األورويب، وهــي قضيــة متيــل عــادًة إىل توليــد 
ــا تتــاىش مــع نــص  ــدول األعضــاء، لكنه مقاومــة مــن ال
ــجيع  ــيتم تش ــن. س ــأن الاجئ ــي بش ــاق العامل وروح امليث
النمــو االقتصــادي بطريقــة تعــود بالنفــع عــى كّل مــن 
الاجئــن والســكان املحليــن، وميكــن أن تولــد نتائــج 

ــن. ــة للجانب مربح
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حت��اول وس��ائل اإلع��الم ومراك��ز التفك��ري الغربي��ة، تس��ليط الض��وء 
على كّل خالف روسي مع إيران، علَّه يزداد ويكر، فاسراتيجية 
العالق��ة ب��ن الدولت��ن، وبراغماتيته��ا، تث��ري خم��اوف كب��رية يف 
الغرب، خاصة وأن مثارها واضحة يف املش��هد الس��وري اليوم. وما 
يدفعه��م إىل املزي��د م��ن القل��ق ه��و ق��درة إي��ران عل��ى التواص��ل 
الفعال دبلوماسيًا يف عدة مواقع وقضايا، مع قدرتها على احملافظة 
عل��ى مس��توى عاٍل م��ن التحدي، يؤكد أنها مدرك��ة لنقاط قوتها، 
ول��ن ت��ردد يف اس��تخدامها عندم��ا ُتنتهك حقوقها، مؤك��دة للجميع 
جم��ددًا أنه��ا ل��ن تقبل بنظ��ام عاملي تتح��دد فيه املكان��ات واألوزان 

السياس��ية حبس��ب التبعي��ة للواليات املتح��دة األمريكية.

إيران في الشرق األوسط: دبلوماسية التحدي





كونستانتين تروفتسيف

روسيا - إيران في سورية والشرق األوسط

منتدى فالداي، 3 تموز/يوليو 2019

7 Konstantin Truevtsev, ”Russia–Iran: In Syria and the Middle East“, Valdai International Discussion 
Club, 3 July 2019. http://valdaiclub.com/a/highlights/russia-iran-in-syria-and-the-middle-
east/?sphrase_id=820265

ــيا  ــه: »روس ــاالً عنوان ــيف مق ــتانتن تروفتس ــب كونس كت
- إيــران يف ســورية والــرق األوســط« نــره منتــدى 

فالــداي يف 3 متوز/يوليــو 2019.

ــد  ــران عــى االســتفادة مــن رصي ــُل قــدرُة روســيا وإي متثّ
ــورية  ــرب يف س ــّدة الح ــوال م ــا ط ــادل بينه ــة املُتب الثق
وتحويلهــا إىل تعــاون مــن أجــل تحقيــق إعــادة االنتعــاش 
الســوري إحــدى القضايــا الرئيســة. إذا كان الجــواُب هــو 
ــعِ  ــن الطاب ــّدث ع ــن التح ــن املمك ــيكوُن م ــم”، فس “نع
ســوريّة.  يف  الروســيّة-اإليرانيّة  للعاقــات  االســرتاتيجّي 

ولكــن إذا ســادت املقاربــات املختلفــة بينهــا بخصــوص 
ــاك، فســيتم وصــف  دورهــا العســكرّي واالقتصــادّي هن
ــّي  ــاوٍن تكتي ــرّد تع ــه مج ــراين بأنَّ ــرويس اإلي ــاون ال التع

ــل شــيئاً مــن املــايض. وميثّ

ــد  ــرايّن محم ــة اإلي ــر الخارجيّ ــع وزي ــاءات م ــت اللق كان
األعــى  للمرشــد  األول  واملستشــار  ظريــف  جــواد 
لجمهوريــة إيــران اإلســامية عــي أكــرب واليتــي، مــن أهــم 
مظاهــر إقامــة وفــد منتــدى فالــداي يف طهــران عــام 
2018. وقــد ركــز وزيــر الخارجيّــة عــى الطابــع التكتيــّي 
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أنَّ  وإيــران، يف حــن  بــن روســيا  الثنائيــة  للعاقــات 
املستشــار واليتــي شــّدد عــى إيــاء املزيــد مــن االهتــام 
ــع  ــف م ــض هــذه املواق ــب االســرتاتيجية. ال تتناق للجوان
ــاطة  ــان ببس ــيّان اإليراني ــد السياس ــاً، إذ أكّ ــا بعض بعضه
عــى جوانــب مختلفــة مــن العاقــات الروســيّة-اإليرانية.

الرويّس-اإليــراين  للتعــاون  االســرتاتيجي  البعــُد  يتجــى 
بشــكل بيــاين يف االتجاهــات الجيوسياســية الشــالية 
والرقيــة. العاقــات الثنائيــة يف مــا يتعلــق مبناطــق 
ــات وثيقــة  ــن وآســيا الوســطى هــي عاق ــاز وقزوي القوق
ــا  ــح له ــى األرج ــة، وع ــتند إىل الثق ــا، وتس ــس فيه ال لب

مســتقبل طويــل األجــل.

ــا مــن اإلشــارة إىل جوانــَب مهمــٍة مثــل ممــّر  ــّد هن وال ب
واحتــاالت  والجنــوب،  ــال  الشَّ بــن  الــدويّل  النقــل 
انضــام إيــران إىل منظمــة شــنغهاي للتعــاون ومشــاركتها 

ــربى. ــيا الك ــاء أوراس ــروع بن يف م

ــبيه  ــه الش ــط بهيكل ــرق األوس ــق بال ــع املتعل إنَّ الوض
ــد  ــابك املعّق ــابهة والتش ــه املتش ــاء وديناميكيت بالفسيفس
ــف. ــر مختل ــو أم ــة ه ــرتاتيجية والتكتيكي ــوط االس للخط

ــا تبــدو العاقــات الروســيّة-اإليرانيّة أبعــد مــا يكــون  هن
عــن الوضــوح، إذ إنّهــا متطابقــة أو قريبــة يف بعــض 
ــا  ــق بقضاي ــا يتعلّ ــرٍ يف م ــا ومنقســمة إىل حــدٍّ كب القضاي

ــرى. أخ

الســعودية و”إرسائيــل”  مــع  التعــاون  تُطــور روســيا 
ومــر يف مختلــف املجــاالت، يف حــن تعــادي إيــران 

هــذه البلــدان رصاحــة.

ــمح  ــف يس ــاف يف املواق ــذا االخت ــإنَّ ه ــك، ف ــع ذل وم
لروســيا بالعمــل كوســيط ميكــن أن مينــع تصاعــد التوترات 
إىل ِصــدام مبــارش. كان هــذا واضحــاً يف منــع نشــوب نــزاع 
ــال  ــل” خ ــران و”إرسائي ــن إي ــاق ب ــع النط ــلح واس مس

ــورية. ــوب رشق س ــورّي يف جن ــش الس ــات الجي عملي

ال يــزال الوضــع يف ســورية إحــدى النقــاط الســاخنة 
الرئيســة يف الــرق األوســط. منــذ عــام 2013، ميكــن 
وصــف العاقــات الروســية-اإليرانية يف ســورية بأنهــا 
الحــرب  يف  املبــارشة  روســيا  مشــاركة  وبعــد  رشاكــة، 
الســورية إىل جانــب الحكومــة يف عــام 2015، أصبــح 

البلــدان حليفــن. )أثنــاء زيــارة إىل “إرسائيــل”، رّصح 
أمــن مجلــس األمــن القومــي الــرويس أن روســيا وإيــران 

ســورية(. “حلفــاء ورشكاء” يف 

أكــر  الرويّس-اإليرايّن-الــرتيكّ  املثلــث  يف  العاقــات  إنَّ 
ــن،  ــّدان حليفت ــن تع ــن األُولي ــك أنَّ الّدولت ــداً، ذل تعقي
لكــنَّ تركيــا مجــرد رشيــك ألنهــا تدعــم القــوى املعاديــة 
لدمشــق. يبــدو هــذا التعــاون متناقضــاً مــن النظــرة 
ــيا  ــط، ألنَّ روس ــور فق ــن أن يتط ــن املمك األوىل، وكان م
وإيــران لعبتــا دوراً حاســاً يف منــع االنقــاب يف تركيــا يف 

عــام 2016.

وقــد مّكــن ذلــك مــن إطــاق عمليــة أســتانا. يف املقابــل، 
ــام  ــش” يف ع ــن “داع ــص م ــد التخل ــتانا، وبع ــبب أس بس
2017، تــم تطويــق الُقــوى املختلطــة للمعارضة اإلســامية 
املتطرفــة واإلرهابيــن يف مناطــق خفــض التصعيــد األربــع، 
تــم تطهــر ثــاث منهــا يف عــام 2018 يف حــن أن الرابعــة 
ــا  ــة له ــق املتاخم ــب واملناط ــة إدل ــي محافظ ــي تغط الت
ــامين  ــال اإلس ــم إرس ــع، إذ ت ــة تجمي ــت إىل منطق تحول

واإلرهابيــن مــن املناطــق األخــرى.
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رافــق ذلــك تعــاون الجيــش الســوري والقــوات املســلحة 
التابعــة لاتحــاد الــرويس وإيــران والقــوات املتحالفــة 
معهــا )حــزب اللــه، إلــخ( مــع حيــاد تركيــا اإليجايب نســبيّاً. 
يف هــذه العمليــة، كانــت تركيــا تتعامــل مــع أهدافهــا يف 
ســورية، ذلــك عــى أســاس )احتــال جــزء مــن أراضيهــا، 
املواجهــة مــع األكــراد، ومحاولــة إنشــاء حكومــة موازيــة 
عــى هــذه األرايض التــي ســتديرها قــوات بديلــة لـــ 

ــوري(. ــام” الس “النظ

ــن  ــة، متّك ــذه العمليّ ــة له ــارة إىل أنــه نتيج ــدر اإلش تج
“النظام” الســورّي، مبســاعدة القــوات املتحالفة )الروســية 
ــى  ــيطرته ع ــكام س ــن إح ــام األول(، م ــة يف املق واإليراني

ــي الســكان. ــاد مــع ثلث ــاع أرايض الب ــة أرب ثاث

للبــاد  الرقــي  الشــال  %20 يف  مــن  أكــر  يخضــع 
ــادة  ــدويل بقي ــف ال ــورين والتحال ــراد الس ــيطرة األك لس
الواليــات املتحــدة. هــذا، ويف أثنــاء القتــال ضــد “داعش”، 
تحركــت هــذه القــوات بالتــوازي مــع الجيــش الســوري، 
ــك  ــوال تل ــا ط ــد بينه ــر واح ــتباك خط ــدث اش ومل يح
املــّدة. يعــود الفضــل يف ذلــك إىل حــدٍّ كبــر إىل االتصــال 

املســتمر بــن الجيشــن الــرويس واألمريــي، رغــم أنــه ال 
ــع  ــراين يف من ــل أيضــاً مــن دور الجيــش اإلي يجــب التقلي

ــل هــذه االشــتباكات. مث

ــز وســائل  ــه رغــم تركي ــن الواضــح يف هــذا الســياق أن م
اإلعــام العامليــة عــى إدلــب، فــإن مشــكلة الشــال 
الرقــي ال تــزال هــي النقطــة املحوريــة إلنهــاء الــراع.

مــن الناحيــة العمليــة، يجــب أن تتوصــل دمشــق واألكراد 
إىل اتفــاق حــول تســوية نهائيــة. إنَّ التفاهــم الواســع بــن 
ــات املتحــدة )إن مل يكــن اإلجــاع( حــول  روســيا والوالي

القضيــة الكرديــة واضــح.

ال يعــرف الكثــر عــن دور الظــّل اإليــراين يف ذلــك. ومــع 
ذلــك، باالشــرتاك مــع الجيــش الــرويس، شــارك اإليرانيــون 
يف منــع االشــتباكات بــن الجيــش الســورّي واألكــراد. 

ــذه  ــورين، وه ــراد الس ــع األك ــال م ــوات اتص ــم قن لديه
الحقائــق تبــن أنَّ روســيا وإيــران عــى األقــل تحتفظــان 

ــورية. ــة يف س ــة الكردي ــأن القضي ــة بش ــف متقارب مبواق

ــوازي عــى النحــو اآليت:  ــب بالت ســيتم حــّل مشــكلة إدل
ليســت هنــاك حاجــة للجيــش الســورّي لتطهــر املحافظــة 
بأكملهــا. يكفــي تطهــر ثاثــة أقســام عــى الحــدود مــع 
محافظــات الاذقيــة وحاة وحلــب، ومحارصة اإلســامين 

واإلرهابيــن يف الجــزء املتبقــي وتجميــد هــذا الوضــع.

هــذه العمليــة جاريــة بالفعــل وتتميــز ليــس فقــط بفهــم 
واســع إىل حــدٍّ مــا، ولكــن أيضــاً بالتعــاون بــن الجيــوش 
ــن  ــال. تكم ــذا املج ــة يف ه ــية واإليراني ــورية والروس الس
املشــكات الرئيســة يف تركيــا، لكــن الضغــط املشــرتك 

ــر املرغــوب. ــؤدي إىل التأث ــد ي ــا ق عليه

هــذا، وبالنظــر إىل هــذه الــروط، ســتتم تســوية النــزاع 
ــق  ــرة ومناط ــب الصغ ــط أرايض إدل ــتبقى فق ــة. س بعاّم
االحتــال الرتكيّــة، ولكــن هنــاك رأيــاً مفــاده أنــه يف 
الوقــت املناســب ســوف تســبب صداعــاً متزايــداً لرتكيــا.

يف الواقــع، يشــر الوضــع الحــايل بالفعل إىل بدايــة االنتقال 
إىل مرحلــة مــا بعــد الــّراع التــي يف ضــوء الــروط 
املذكــورة، ســتتطور عــى نطــاق أوســع يف املســتقبل غــر 

البعيــد.
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إيفان تيموفيف

حادثة الناقلة في جبل طارق: شرعية غير واضحة

المجلس الروسي للشؤون الدولية، 10 تموز/يوليو 2019

كتــب إيفــان تيموفيــف مقــاالً بعنــوان: »حادثــة الناقلــة 

ــس  ــره املجل ــة غــر واضحــة«، ن ــل طــارق: رشعي يف جب

 2019 متوز/يوليــو   10 يف  الدوليــة  للشــؤون  الــرويس 

ــي  ــة الت ــرات القانوني ــف التربي ــن ضع ــه ع ــدث في يتح

يزعــم االتحــاد األوريب أنــه حجــز ناقلــة النفــط اإليرانيــة 

عــى أساســها، خاصــة وأن الحجــز، الــذي قامــت بــه 

ســلطات جبــل طــارق، أدى إىل توتــر العاقــات اإليرانيــة 

ــر، إذ  ــذا التوت ــد ه ــح أن يتصاع ــن املرج ــة، وم الربيطاني

هــددت طهــران بالــرد باحتجــاز الســفن الربيطانيــة. ويف 

ــاز  ــل طــارق احتج ــددت ســلطات جب ــت نفســه، م الوق

ــور  ــاالت تط ــن احت ــا زاد م ــبوعن، م ــدة أس ــة مل الناقل

ــة. األزم

8 Ivan Timofeev, ”The Tanker Incident in Gibraltar: Non-Obvious Legitimacy“, The Russian 
International Affairs Council, 10 July 2019. https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/
analytics/the-tanker-incident-in-gibraltar-non-obvious-legitimacy/
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ــات  ــة كان انتهاكهــا املزعــوم لعقوب ســبب احتجــاز الناقل

منشــورات  واعتــربت  ســورية.  ضــد  األورويب  االتحــاد 

إعاميــة عديــدة أن هــذا االنتهــاك واضــح وال يحتــاج 

ــات االتحــاد األورويب  ــارة إىل عقوب ــاً أن اإلش ــاً. عل إثبات

ــرة. ــاؤالت خط ــر تس تث

النطــاق  اقتصاديــة واســعة  فرضــت بروكســل قيــوداً 

عــى الحكومــة الســورية، معظمهــا ســاري املفعــول منــذ 

ــاًء  ــة بن ــاز ناقل ــة احتج ــن رشعي ــام 2011 و2012. لك ع

ــاً.  ــة متام ــت واضح ــاد األورويب ليس ــات االتح ــى عقوب ع

ــايل، قــد تجــد بروكســل نفســها يف موقــف صعــب.  وبالت

فاحتجــاز الســفينة تــمَّ مبوجــب قانــون االتحــاد األورويب، 

ــزاع. ــاً يف الن ــد يجعــل بروكســل طرف ــر ق أم

نُظِّمــت “عقوبــات” االتحــاد األورويب ضــد ســورية بشــكل 

ــرار  ــس األورويب: الق ــن للمجل ــال وثيقت ــن خ ــايس م أس

آتيــاً  إليــه  رقــم CFSP/ 255/2013 )والــذي سيشــار 

باســم القــرار 255(؛ واألحــكام التنظيميــة بشــأن التدابــر 

ــم 2011/442. ــورية رق ــع يف س ــة للوض التقييدي

تتعلــق املــادة 5 مــن القــرار 255 بقضايــا النفــط مبــارشة، 

فتحظــر اســتراد ونقــل النفــط الخــام واملنتجــات البرتولية 

ــل  ــل وتأمــن مث ــق الحظــر عــى متوي مــن ســورية. ينطب

هــذه األنشــطة. ومــع ذلــك، فــإن املــادة 5 ال تذكــر شــيئاً 

ــر  ــق الحظ ــورية. ينطب ــط إىل س ــد النف ــر توري ــن حظ ع

فقــط عــى تزويــد الطائــرات بالوقــود )املــادة 7 أ(، حتــى 

هــذه الحالــة ال عاقــة لهــا بالنفــط الخــام. تحظــر املــادة 

8 تزويــد ســورية مبعــدات وتكنولوجيــا اســتخراج النفــط 

والغــاز، وكذلــك صيانــة هــذه املعــدات. لكــن مــرة أخــرى 

ال تقــول شــيئاً عــن النفــط نفســه.

وتــرد إشــارة إىل ســبب الحجــز يف تعليقــات حاكــم جبــل 

طــارق فابيــان بيــكاردو، إذ يذكــر أن النفــط اإليــراين قــد 

يتــم توجيهــه إىل مصفــاة بانيــاس، املدرجــة يف قامئــة 

ــق  ــورية، يف ملح ــة بس ــاد األورويب الخاص ــات االتح عقوب

والســبب  بتاريــخ 23 متوز/يوليــو 2014،  القــرار 255، 

ــاً  ــورية. وفق ــة الس ــايل للحكوم ــم امل ــو الدع ــور ه املذك

ــا  ــى م ــف، ع ــاس التوقي ــر أس ــن ذك ــق، ميك ــذا املنط له

يبــدو، يف املــادة 1 مــن القــرار 255. وهــو يحظــر توريــد 

أي ســلع أو تقنيــات أو معــدات ميكــن اســتخدامها للقمــع 

الداخــي يف ســورية. ومــع ذلــك، فــإن املــادة تنــص 

ــاء  ــدول األعض ــى ال ــق ع ــر ينطب ــى أن الحظ ــة ع رصاح

يف االتحــاد األورويب وال تتحــدث عــن أي تأثــر للعقوبــات 

خــارج الحــدود اإلقليميــة، أي تطبيقهــا عــى دول ثالثــة، 

ــران. ــك إي مبــا يف ذل

ــادة 26 عــى فكــرة محــددة هــي  ــص امل ــك، تن ــع ذل وم

أنــه يف حــال وجــود أســباب معقولــة لــدى أي دولــة عضــو 

ــع  ــأن ســفينة تنقــل بضائ ــاد ب يف االتحــاد األورويب لاعتق

محظــورة إىل ســورية، فعليهــا إجــراء فحــص. إذا تــم 
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شرعية احتجاز ناقلة بناًء ىلع 

عقوبات االتحاد األوروبي ليست 

واضحة تمامًا. وبالتالي، قد تجد 

بروكسل نفسها يف موقف صعب. 

فاحتجاز السفينة تمَّ بموجب قانون 

االتحاد األوروبي، أمر قد يجعل 

بروكسل طرفًا يف النزاع.
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تأكيــد الشــك، يجــب مصــادرة البضائــع وإتاحتهــا للدولــة 

العضــو. بعبــارة أخــرى، فــإن املنطــق القانــوين، عــى مــا 

يبــدو، يكمــن يف حقيقــة أن نفــط الناقلــة اإليرانيــة موجــه 

نحــو رشكــة ســورية خاضعــة للعقوبــات. وهــذا يعنــي أنه 

قــد يتــم احتجــاز الســفينة وتفتيشــها ومصــادرة شــحنتها 

الحقــاً. والســؤال الرئيــس هــو كيــف ســتتمكن ســلطات 

ــت  ــات أن الزي ــن إثب ــة املتحــدة م ــل طــارق واململك جب

كان مخصصــاً ملصفــاة بانيــاس؟

ــرتض  ــزة تف ــة املحتج ــق الناقل ــح أن وثائ ــر الواض ــن غ م

ــاس. ــاة باني ــو مصف ــا نح ــه توجهه ــس في بشــكل ال لب

ــتخدام  ــايل، اس ــت الح ــاد األورويب، يف الوق ــن لاتح ال ميك

ــة. فعــى  العقوبــات ضــد إيــران كأســاس الحتجــاز الناقل

ــاد األورويب  ــحب االتح ــدة، مل ينس ــات املتح ــس الوالي عك

مــن خطــة العمــل املشــرتكة JCPOA، وبالتــايل مل يجــدد 

القيــود عــى اســتراد النفــط اإليــراين. ومــع ذلــك، ال تــزال 

ــة وأن  ــة، خاص ــذه الحال ــة يف ه ــة واضح ــد األمريكي الي

ــاً  ــة، ووفق ــف الناقل ــون رحــب شــخصياً بتوقي جــون بولت

لوزيــر الخارجيــة اإلســباين جوزيــف بوريــل. تــم االحتجــاز 

ــاًء عــى طلــب الواليــات املتحــدة. بن

ميكــن أن تسرتشــد ســلطات بريطانيــا وجبــل طــارق 

بالقوانــن األمريكيــة، فضــاً عــن توصيــات الــوكاالت 

ــاً  ــدة أيض ــات املتح ــر الوالي ــة، إذ تحظ ــة الفردي األمريكي

ــذي 13582 2011(.  ــر التنفي ــوري )األم ــط الس رشاء النف

األمريكيــة  الخزانــة  “عقوبــات”  قامئــة  تتضمــن  كــا 

مصفــاة بانيــاس، أي أن أي تفاعــل تجــاري معهــا محظــور. 

ــخ 6 آب/ ــوم 13846 تاري ــب، باملرس ــد ترام ــر دونال حظ

ــم ألغــى  ــران، ث ــر النفــط مــن إي أغســطس 2018، تصدي

ــة  ــاين. كــا أصــدرت وزارة الخزان ــدول الث اســتثناءات ال

األمريكيــة، يف 25 آذار/مــارس 2019، توصيــات للمجتمــع 

الــدويل فيــا يتعلــق مبخاطــر تجــاوز عقوبــات نقــل 

ــاة  ــر مصف ــم ذك ــران وســورية. ت ــي تشــمل إي النفــط الت

ــة. ــاس يف الوثيق باني

ــاًء عــى طلــب الواليــات  مبعنــى آخــر، إذا تــم الحجــز بن

املتحــدة، فينبغــي أن يكــون القانــون األمريــي هــو 

األســاس الــذي تــمَّ عــى أساســه. يف هــذه الحالــة، تبــدو 

إشــارات ســلطات جبــل طــارق إىل عقوبــات االتحــاد 

األورويب غريبــة للغايــة. وإذا كان الحجــز مبنيــاً عــى 

عقوبــات االتحــاد األورويب، فــا يــزال يتعــن عليهــم 

ــداً. ــاس تحدي ــاة باني ــط إىل مصف ــه النف ــات توج إثب

ــدم  ــل أن تق ــى بروكس ــب إن ع ــول الكات ــام يق ويف الخت

تفســراً قانونيــاً عامــاً مفصــاً حــول احتجــاز الناقلــة 

ــون  ــارة إىل قان ــوة باإلش ــتخدام الق ــمَّ اس ــد ت ــة، فق إيراني

ألســباب  واضــح  توضيــح  وبــدون  األورويب.  االتحــاد 

احتجــاز االتحــاد األورويب للســفينة، تظــل مزاعــم طهــران 

ــرات  ــادة التوت ــة إىل زي ــر القضي ــيؤدي تأخ ــة، وس طبيعي

ــب  ــدم الجان ــك أن يق ــن كذل ــن املستحس ــية. وم السياس

ــى  ــوار ع ــة. فالح ــة ومفصل ــة عام ــرة قانوني ــراين نظ اإلي

ــة. ــدات املتبادل ــن التهدي ــل م ــة أفض ــروط القانوني ال



ضم��ن موج��ة سياس��ات “جتزئ��ة اجمل��زأ” يف املنطق��ة، ُيص��در معه��د 
الش��رق األوس��ط األمريك��ي، ومق��ره واش��نطن، ورق��ة يتح��دث 
كاتبه��ا ع��ن “احت��اد مش��رقي”، يذك��ر فلس��طن كأي دول��ة يف اجلوار 
وال يتحدث باملطلق عن “إس��رائيل”، كذلك يقول حبرمان تركيا 
من التدفقات العابرة ألراضيها، وتقليص األهمية االسراتيجية 

لش��به اجلزي��رة العربية!
كم��ا يع��رض الكات��ب للف��رص الضائع��ة ال��ي ختس��رها دول املش��رق 
النقس��امها، ويدعو إىل تس��خري اجلغرافيا لتعزيز التجارة بن هذه 

البل��دان وعرها.
ل��و ص��درت هك��ذا ورق��ة عن مرك��ز أحباث “مش��رقي” مل��ا كان األمر 
مس��تغربًا عل��ى اإلط��الق. وق��د يك��ون ص��دوره حم��ض مصادف��ة، أو 
نوع��ًا م��ن “الفذلك��ة”، لكن إذا ما أتبع مبنش��ورات مماثلة، قد يعي 
رؤي��ة خمتلف��ة تتبل��ور يف الوالي��ات املتح��دة. أمُر ق��د يتوضح أكثر 

يف أع��داد قادم��ة من ه��ذا التقرير.

ِلَم الحديث عن “اتحاد مشرقي” اآلن؟





فريدريك شمالي

اإلمكانات غير المستغلة لـ “اتحاٍد مشرقي”

معهد الشرق األوسط، 11 تموز/يوليو 2019

9 Frederic Chemaly, ”The untapped potential of a Levant Union“, Middle East Institute, 11 July 2019. 
https://www.mei.edu/publications/untapped-potential-levant-union

كتــب فريدريــك شــايل مقــاالً بعنــوان: »اإلمكانــات غــر 
ــرق  ــد ال ــره معه ــي”« ن ــاٍد مرق ــتغلة لـــ “اتح املس
يقــول يف مطلعــه:  األوســط يف 11 متوز/يوليــو 2019. 
»لطاملــا ســحرتني فكــرة إنشــاء اتحــاد مرقــي، ال يختلف 
عــن االتحــاد األورويب، لكنَّــه مؤلَّــٌف مــن دول املــرق يف 
ــداد  ــان والعــراق وفلســطن واألردن، وباالمت ســورية ولبن
مــر وقــربص«. مــن شــأن ترتيــب كهــذا توفــر إمكانــات 
غــر مســتغلة للتجــارة، مدعومــة باالتجــاه املتنامــي نحــو 
ــة،  ــاع الحائي ــه ارتف ــذي يغذي ــة، ال ــن األقلم ــد م املزي
عــى  اإلقليمــي  الطابــع  وإضفــاء  األقطــاب،  وتعــدد 

ــركات. ال
اتخــذت أفريقيــا مؤخــراً خطــوة كبــرة نحــو تحســن 
ــارة  ــرة لق ــارة الح ــة التج ــا: “منطق ــن بلدانه ــارة ب التج
أفريقيــا AfCFTA”، التي أُطلِقــت يف 30 أيار/مايو 2019، 
افتتحــت ســوقاً واحــداً لســلع وخدمــات قــارة تضــمُّ 1.2 
مليــار شــخص مــع مجمــوع ناتــج محــي إجــايل يتجــاوز 

ــون دوالر. 2 تريلي
باملقارنــة مــع النمــوذج األفريقــي، ســيحاول الكاتــب 
توضيــح مــا ميكــن أن يحققــه اتفــاق ماثــل ملنطقــة بــاد 
الشــام مــن حيــث التجــارة. قــد تفــر ضخامــة األرقــام، 
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جزئيــاً أو كليــاً، التوتــر املتزايــد يف املنطقــة؛ هنــاك الكثــر 
عــى املحــك، ويف غيــاب اتفــاق ســيايس، قــد يــؤدي هــذا 

إىل رصاع.

عندمــا يتعلــق األمــر بـ “اتحــاد املــرشق”، هنــاك مكونان 
ــات املنطقــة  رئيســان يجــب أخذهــا بالحســبان: إمكان

وكيــف ســتعمل.

تسخر الجغرافيا لتعزيز التجارة
ــه حــوايل 730  ــا مجموع ــة املــرق م تغطــي دول منطق
ألــف كيلومــرت مربــع، أو حــوايل %0.5 مــن مســاحة 
اليابســة يف العــامل، ومتتلــك ســاحاً متوســطياً ميتــد ملســافة 

ــة. ــا الرقي ــى طــول واجهته ــاً ع ــرت تقريب 500 كيلوم

أضــف إىل ذلــك أن املــرق يتيــح الوصــول املبــارش مــن 
الصــن إىل موانــئ البحــر املتوســط، مــا يجعلــه أكــر 
ــة  ــث التكلف ــن حي ــة م ــًة وفعالي خطــوط التجــارة ماءم
وخاصــة  األورويب،  االتحــاد  رئيســتن:  منطقتــن  بــن 
البلــدان الغربيــة والجنوبيــة، وشــال أفريقيــا، الــذي 
يضــم أكــرب االقتصــادات القــارة، باســتثناء جنــوب أفريقيــا، 
مــن جهــة؛ وعــى الجانــب اآلخــر، الصــن، مصنــع العــامل.

بالنســبة لحجــم التجــارة املحتمــل بــن هاتــن املنطقتــن، 
ــادرات  ــة بالص ــام ذات الصل ــض األرق ــب بع ــدم الكات يق
التجــارة  تقاريــر منظمــة  والــواردات، مســتمدة مــن 
العامليــة منــذ عــام 2017 إىل األرقــام املتاحــة األكــر 

اكتــاالً وقابليــة للمقارنــة يف الوقــت الحــارض.

الصادرات بني الصني واالتحاد األورويب
صادرات البضائع العاملية: 17.43 تريليون دوالر؛

ــون دوالر، 13%  ــة: 2.26 تريلي ــع الصيني صــادرات البضائ
مــن إجــايل الصــادرات العامليــة.

صــادرات الصــن إىل االتحــاد األورويب 364 مليــار دوالر أي 
%16.1 مــن مجمــل صادراتها؛

صــادرات بضائــع لاتحــاد األورويب: 2.12 تريليــون دوالر، 
%12، %9.3 منهــا تــم تصديرهــا إىل الصــن، أو 197 مليــار 

دوالر.

الواردات بني الصني واالتحاد األورويب
واردات البضائع العاملية: 17.57 تريليون دوالر؛

دوالر،  تريليــون   1.84 البضائــع:  مــن  الصــن  واردات 
%10.5 مــن إجــايل الــواردات العامليــة، يتــم اســتراد 
ــه 241  ــا قيمت ــاد األورويب، أو م ــن االتح ــا م %13.1 منه

مليــار دوالر؛

واردات االتحــاد األورويب مــن البضائــع: 2.1 تريليــون 
دوالر، %12 مــن إجــايل الــواردات العامليــة، يتــم اســتراد 
%19.9 منهــا مــن الصــن، أو مــا قيمتــه 418 مليــار دوالر.

أرقــام االســتراد والتصديــر لــدول شــال أفريقيــا مجمعة، 
ــع الصن م

أفريقيــا  شــال  بلــدان  يف  البضائــع  تجــارة  تشــمل 
ــس  ــا وتون ــر وليبي ــن م ــادرات( كاً م ــواردات والص )ال
ــاد  ــر وتش ــايل والنيج ــا وم ــرب وموريتاني ــر واملغ والجزائ
وتوغــو  فاســو  وبوركينــا  وبنــن  ونيجريــا  والســودان 
والســنغال وغينيــا وليبريــا وغانــا وســاحل العــاج وغينيــا 
بيســاو وغامبيــا وســراليون والســودان: حــوايل 500 مليــار 
دوالر، حــوايل %13 منهــا يتــم مــع الصــن أي مــا قيمتــه 

حــوايل 65 مليــار دوالر.

باختصــار، يبلــغ إجــايل قيمــة التجــارة بــن أوروبــا 
ــون  ــوايل 1.285 تريلي ــاً ح ــن حالي ــا والص ــال أفريقي وش
ــواردات  دوالر. وهــذا ال يشــمل ســوى تجــارة الســلع )ال
والصــادرات( ويســتبعد التجــارة يف الخدمــات، والــروات 
ــة،  ــة املضاف ــات ذات القيم ــة، والصناع ــوارد الطبيعي وامل

ــة. ــارة الرقمي والتج

ــدول  ــط دون التطــرق ل ــن الصــن فق ــث ع هــذا بالحدي
رئيســة أخــرى مثــل الهنــد وماليزيــا وإندونيســيا وكوريــا 
الجنوبيــة واليابــان. كيــف ســتصبح األرقــام إذا تــمَّ إدراج 

هــذه البلــدان أيضــاً؟

وفقــاً إلحصــاءات مثــرة لاهتــام صــادرة عــن الرابطــة 
الدوليــة للموانــئ واملرافــئ، فمــن بــن أفضــل 20 مينــاء 
بــن عامــي 2008 و2017، هنــاك 15 مينــاء آســيوي، منهــا 
ــد هــذه التصنيفــات حســب حجــم  ــم تحدي ــة. ت 9 صيني

البضائــع التــي يتــم شــحنها.
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الخــط األكــر  التجــارة، فــإن  النظــر إىل طــرق  عنــد 
فعاليــة مــن حيــث التكلفــة ســيكون بداهــة هــو الخــط 
املســتقيم مــن الصــن إىل حــوض املتوســط الرقــي، ومــن 
هنــاك، مــن خــال خطــوط التوزيــع، إىل موانــئ املتوســط 
الرئيســة يف أوروبــا وأفريقيــا. إنشــاء طريــق كهــذا، يعــود 
بالفائــدة عــى جميــع البلــدان عــى طــول الطريــق، مبــا 
يف ذلــك إيــران والعــراق وســورية ولبنــان. كــا أنــه يقلــل 
مــن أهميــة طــرق الغــاز مــن شــبه الجزيــرة العربيــة إىل 
أوروبــا، والتــي متــر مــن تركيــا عــرب إمــا ســورية أو العراق.

راهنــاً، يجعــل النــزاع يف بــاد الشــام هــذا األمر مســتحياً، 
كــا يجعــل مــن طــرق أقــلَّ فعاليــة، مثــل الطريــق 
ــاة الســويس  ــا وقن ــر عــرب رشق أفريقي ــذي مي ــويب ال الجن
ــور رئيســة  ــق الشــايل عــرب إســطنبول، نقــاط عب والطري

ــا. ــارة إىل أوروب للتج

ــان  ــزداد الره ــة، ي ــارة العاملي ــر بالتج ــق األم ــا يتعل عندم
ــاً. ــة دوراً رئيس ــب السياس ــة –وتلع ــتعر املنافس وتس

نحو “اتحاد مرشقي” 
بعــد أن اســتنزفتها الحــروب، ستســتفيد دول املــرق مــن 
هكــذا اتحــاد ميكنهــا مــن إعــادة بنــاء اقتصاداتهــا وبُناهــا 

لتحتية. ا

ســيتمكن اتحــاد اقتصــادي مــع منطقــة تجــارة حــرة 
وتوحيــد الجــارك، مــن اآليت:

ــن  ــم ع ــل اإلقلي ــارة داخ ــز التج ــعى إىل تعزي أوالً، سيس
ــرق،  ــدان امل ــن بل ــات ب ــن التعريف ــي ع ــق التخ طري
مــع اعتــاد سياســة جمركيــة حائيــة موحــدة لتشــجيع 
ــذا  ــل ه ــيكون مث ــاً. س ــة محلي ــلع املصنع ــتهاك الس اس
االتحــاد مشــابهاً للنافتــا )اتفاقيــة التجــارة الحــرة ألمريــكا 
ــادات  ــن االتح ــد م ــاد األورويب، والعدي الشــالية( ولاتح

األخــرى.

ــة،  ــة إقليمي ــاً، ســيكون لاتحــاد منظمــة بن-حكومي ثاني
تضــع املعايــر وتصــدر توصيــات أو لوائــح تحكــم التجــارة 
أوروبــا  إىل  آســيا  مــن  والخدمــات  البضائــع  وعبــور 
وأفريقيــا، وبالعكــس. وهــذا مــن شــأنه أن يوحــد تقريبــاً 
ــة، واملناطــق  ــة والبحري ــن املتعلقــة بالتجــارة الربي القوان

ــتية،  ــات اللوجس ــق، والخدم ــت، واملراف ــرة، والرتانزي الح
والشــؤون االقتصاديــة واملاليــة التــي تركــز بشــكل خــاص 
عــى التجــارة، باإلضافــة إىل املســائل التعليميــة والثقافيــة 

ــذا القطــاع. ــارص أخــرى مرتبطــة به ــة، وأي عن الرضوري

ثالثــاً، عنــارص عملــة مشــرتكة مــن شــأنها تحقيق اســتقرار 
تبــادل العمــات بــن الــدول األعضــاء ومــع الخارج.

أخــراً، يتمثــل املكــون الرابــع يف تطويــر وتحديــث البنيــة 
ــة والطــرق  ــة: الســكك الحديدي ــة للطــرق التجاري التحتي
والجســور واألنفــاق وإمــدادات امليــاه والــرف الصحــي 
نقــل  لتســهيل  واالتصــاالت.  الكهربائيــة  والشــبكات 

ــة. ــة ذات الصل ــوارد البري ــل امل ــع وتنق البضائ

ــذه  ــي توفرهــا خطــة كه ــة الت ــز املالي ــد تكــون الحواف ق
هــي الحــل الــازم ملنطقــة غــر قــادرة عــى بنــاء بنيتهــا 
التجاريــة  املصالــح  توفــر  إن  واقتصادهــا.  التحتيــة 
ــة  ــاب املصلح ــهيات ألصح ــازات والتس ــز واالمتي والحواف
ــة مــن إحــراز  ــذ فــرتة طويل ــن منعــوا من أنفســهم –الذي
ــام  ــاد الش ــكات ب ــل ملش ــون الح ــن أن يك ــدم– ميك تق

ــدة. العدي

ــاه  ــة مدعــاة إىل التفكــر واالنتب ــادالت التجاري أرقــام التب
إىل مــا تضيعــه املنطقــة مــن فــرص.

ــة،  مــع حــدوث أي تغيــرات يف تدفقــات التجــارة العاملي
ــاء  ــأن إنش ــن ش ــارسون. وم ــاك خ ــون وهن ــاك رابح هن
ــق  ــل التدف ــاد الشــام أن يقل ــرب ب ــق تجــاري ميــر ع طري
عــرب تركيــا ومــر، وكذلــك األهميــة الجيوســرتاتيجية 

ــة. ــرة العربي ــبه الجزي لش

يعيــد  أن  املتوســط  إىل حــوض رشق  للوصــول  ميكــن 
ــدان  ــرن آٍت. بل ــة لق ــارة الدولي ــات التج ــف دينامي تعري
ــل  ــج مث ــن أن تعال ــف م ــدة، أضع ــى ح ــرق، كلٌّ ع امل
ــع  ــاد م ــاء اتح ــال إنش ــن خ ــربى. م ــا الك ــذه القضاي ه
حــد أدىن مــن الفهــم والتعــاون حــول التجــارة الداخليــة 
ــيعززون  ــم س ــة، فإنه ــة التحتي ــة والبني ــن والعمل والقوان
ــا  ــة، م ــم التفاوضي ــية وقوته ــة سياس ــم كمجموع مكانته

ــات. ــة التحدي ــن مواجه ــم م ميكنه
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